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1 Úvod 

 V dnešní době se na ekonomickém trhu setkáváme s enormním množstvím 

konkurence a to ve všech odvětvích. Ať už jde o výrobu a prodej hmotných produktů či  

o poskytnutí služby, schopnost odlišit se, vytvořit něco nového a inovovat se stává čím dál 

větší nutností a prioritou většiny firem. Aby se ovšem podnik mohl rozvíjet a zlepšovat, je 

nutné mít vzdělané a kvalifikované pracovníky. Společnosti se tedy stále více snaží nejen  

o vyhledávání kvalitních pracovních sil, ale především o zdokonalování způsobu, jakým jsou 

uchazeči vybíráni.  

Cílem předkládané diplomové práce je zmapování procesů výběru a adaptace 

zaměstnanců ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě a na základě získaných 

výsledků pak navrhnout společnosti adekvátní zlepšení či doporučit možné 

korekce procesů výběru a adaptace. 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi částí. První částí je úvod do problematiky, ve 

kterém je zdůrazněn význam procesů výběru a adaptace zaměstnanců v prostředí současných 

podniků a který dále zahrnuje cíl práce a nastínění obsahu jednotlivých kapitol.  

Ve druhé kapitole je v jednotlivých bodech popsána metodika práce a všechny 

metody, jež byly při tvorbě práce použity.  

Ve třetí kapitole jsou na základě studia české a zahraniční odborné literatury 

vypracována teoretická východiska, za účelem objasnění základních pojmů a teorií týkajících 

se výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci.  

Ve čtvrté kapitole je představena organizace jako celek, její historie, poslání a stručný 

popis organizační struktury. Dále zde pak nalezneme popis oddělení, na které se v práci 

zaměřujeme.  

Pátá, aplikačně - ověřovací část, je věnována charakteristice výběru a adaptaci 

organizace. Zde jsou informace čerpány z internetových stránek společnosti, z rozhovorů 

s personalistkou a zaměstnancem organizace a dále pomocí vlastního pozorování. V rámci 

této kapitoly je dále vyhotoveno analytické zpracování dotazníků zaměřených na zjištění 

spokojenosti zaměstnanců s úrovní procesů výběru  

a adaptace na daném pracovišti.  
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Šestá kapitola je věnována závěrečným doporučením a návrhům, jež jsou vytvořeny 

na základě výsledků aplikační části práce.  

Poslední kapitolou je závěr, ve kterém jsou poznatky a výsledky práce shrnuty. 

Pro mapování procesů výběru a adaptace zaměstnanců byla vybrána Fakultní 

nemocnice s poliklinikou v Ostravě Porubě, konkrétně pak oddělení pediatrické resuscitační  

a intenzivní péče (OPRIP), které je specifické vysokými požadavky na kvalifikaci. 

V diplomové práci jsou použity metody sběru dat z relevantních tuzemských i zahraničních 

zdrojů, jejich následná analýza s využitím metod indukce, dedukce a komparace, vyhodnocení 

a zpětná syntéza do teoretického bloku.  V praktické části jsou pak jako zdroje informací 

využity internetové stránky organizace, metoda pohovoru či dotazníku.  
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2 Metodika a metody zpracování diplomové práce 

V této kapitole si představíme metodiku, jež byla použita při tvorbě diplomové práce  

a jednotlivé metody. 

2.1 Metodika diplomové práce a použité metody 

Metodika diplomové práce zahrnuje: 

1. zpracování teoretické části práce na základě studia tuzemské a zahraniční 

literatury, 

2. zpracování popisu stávajících procesů výběru a adaptace zaměstnanců ve FNsPO 

s využitím metod indukce, dedukce, polostrukturovaného pohovoru 

s personalistkou a zaměstnancem nemocnice a analýzy organizační dokumentace,  

3. provedení empirického výzkumu pomocí metody dotazníkového šetření,  

4. vyhodnocení dotazníkového šetření s využitím metod indukce, analýzy a 

následné syntézy a zpracování výsledků pomocí koláčových grafů a 

kontingenčních tabulek v programu Excel, 

5. vytvoření závěrečných návrhů a doporučení především pomocí metody 

komparace získaných teoretických poznatků a současného stavu procesů výběru a 

adaptace zaměstnanců ve FNsPO. 

2.2 Použité metody 

V diplomové práci jsou využity jak metody logické, tak i empirické. Z logických 

metod jsou využity: 

Indukce – metoda indukce představuje vyvozování obecných úsudků z méně obecného, 

konkrétního,  

Dedukce – dedukce představuje opačný postup k indukci a představuje tedy vyvozování 

konkrétních závěrů a stanovisek z obecných předpokladů, 

Analýza – při analýze získaných dat se snažíme o rozklad složitých jevů na jednotlivé 

podložky, které dále zkoumáme, 

Syntéza – je opačným jevem k analýze a reprezentuje tedy postup od jednotlivých částí jevu 

k sestavení celého celku, 
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Komparace – metoda komparace neboli srovnání představuje porovnávání charakteristik a 

vlastností jevů mezi sebou, hledání společných prvků a spojitostí či naopak rozdílů 

Z empirických metod je pak použita především metoda rozhovoru s personalistkou  

a zaměstnancem oddělení, který na vybraném oddělení pracuje. Rozhovor bude vždy 

polostrukturovaný s předem připravenými otázkami a současně s možností doptat se na 

doplňující otázky rozvíjející odpovědi respondentů. Dále je využito dotazníkové šetření, pro 

zjištění kvalitativní úrovně výběru a adaptace a spokojenosti zaměstnanců na vybraném 

pracovišti organizace, který bude poskytnut k vyplnění všem všeobecným zdravotním sestrám  

a ošetřovatelům na oddělení OPRIP. Dotazník bude rozdělen na dvě části. První část bude 

věnována výběru zaměstnanců, druhá pak jejich adaptaci. Respondenti budou odpovídat na 

celkový počet 26 otázek, z čeho 2 budou identifikační. Výsledky budou následně zpracovány 

do grafů a kontingenčních tabulek s využitím výše uvedených logických metod  

pomocí programu Excel. 

V závěrečné části diplomové práce budou na základě získaných teoretických poznatků 

zjištěné informace vyhodnoceny a zapracovány do závěrečného doporučení pro zkvalitnění 

procesů výběru a adaptace v dané organizaci.  
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3 Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců 

Cílem této kapitoly je představení hlavních teoretických východisek týkajících se 

výběru a adaptace, které by měla každá organizace při nabírání zaměstnanců rozpracovat, 

popřípadě alespoň zvážit.  

Výběr a adaptace zaměstnanců jsou jedny z hlavních personálních činností. Stále více 

se do popředí zájmu jak personalistů, tak i manažerů organizací, dostává potřeba získat 

kvalitní zaměstnance. Často se nejedná jen o vědomosti, kterými potenciální zaměstnanci 

disponují, ale především o osobní charakteristiky, vlastnosti, dovednosti a předpoklady, 

kterými se odlišují od ostatních.  Trendem dnešní doby je tedy výběr a rozvoj kvalitního 

lidského kapitálů, namísto kapitálu finančního a majetku, který může organizaci pozvednout  

a obohatit daleko intenzivněji.  

3.1  Výběr zaměstnanců – základní pojmy, východiska 

Každému výběru zaměstnanců předchází jejich získávání. Proto si nejdříve velmi 

stručně uvedeme některé teoretické poznatky z této oblasti, abychom mohli plynule navázat 

na problematiku výběru. 

Obecným cílem obou personálních činností, tedy jak získávání, tak i výběru, je docílit 

získání kvalitních pracovníků, kteří budou odpovídat požadavkům společnosti a zároveň 

požadavkům pracovního místa. To vše pak co v nejkratším čase a samozřejmě s co nejnižšími 

náklady.  

Proces získávání a výběru (Obr. 3.1) by měl reflektovat stěžejní záměry a strategie 

řízení lidských zdrojů, jež vychází ze strategie organizace. Prvním krokem procesu získávání 

a výběru je personální plánování, kterému předchází analýza práce. V rámci této analýzy 

personalisté zjišťují personální potřebu ať organizace jako takové nebo třeba jednotlivých 

týmů a vytváří popis pracovního místa a jeho specifikaci. 

Na personální plánování navazuje dále vytvoření nutné strategie získávání a výběru 

zaměstnanců. Je důležité určit přesné cíle organizace dle metody SMART a cestu k jejich 

dosažení. Dalším krokem procesu je získávání, kdy personalisté zjišťují, z jakých zdrojů bude 

vhodné vybírat budoucí zaměstnance, zdali využít interní zdroje, tedy stávající zaměstnance, 

díky čemuž mohou snížit především administrativní náklady a náklady na čas věnovaný 

hledání uchazečů nebo naopak využijí zdroje externí. Toto rozhodnutí se odvíjí od popisu 

pracovního místa a jeho specifikace. V případě, že jde například o úzce zaměřenou pozici, na 
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kterou je vyžadováno speciální vzdělání či kompetence, je vhodné najmout externího 

specialistu, kterého bychom v rámci interních zdrojů nenašli. 

Předposledním krokem je samotný výběr zaměstnanců, který bude podrobně popsán 

v následujících kapitolách. Závěrem celého procesu je vyhodnocení úspěšnosti procesu, 

zpětná vazba a popřípadě jeho korekce (Horváthová a kol., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Horváthová a kol. (2014, s. 51) 

3.2 Analýza pracovního místa 

Jak již bylo výše uvedeno, součástí procesu získávání a výběru je analýza pracovního 

místa. Tato analýza zahrnuje dvě rozdílné oblasti. Na straně jedné představuje stanovení 

detailního popisu pracovního místa a činností, jež budou na dané pozici vykonávány, na 

straně druhé pak specifikaci pracovního místa. 

 

Obr. 3.1 Proces získávání a výběru 
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Jako zdroje informací pro sestavení popisu pracovního místa mohou sloužit například: 

 současný zaměstnanec na dané pozici, 

 přímý nadřízený, 

 školitelé, 

 specialisté na analýzu pracovního místa, 

 kolegové, 

 původní deskripce pracovního místa, 

 jiné dokumenty, vztahující se k pracovnímu místu, 

 další experti pracovně související s danou pozicí (Koubek, 2007). 

Samotný dokument popisující pracovní místo pak většinou zahrnuje informace  

o názvu pracovního místa, jeho zařazení do organizační struktury a tedy vztahy podřízenosti  

a nadřízenosti, back up, neboli zástup zaměstnance, účel pracovní pozice, pravomoci  

a zodpovědnosti vyplývající z dané pozice, informace o tom, jaké nářadí či stroje jsou 

používány a obsluhovány na dané pozici, v jakých podmínkách bude zaměstnanec pracovat 

nebo také jakými pravidly se musí řídit. Takovýto dokument by měl být vyhotoven ve dvou 

kopiích, jedna pro zaměstnance a druhá pro účely organizace (Kociánová, 2010). 

V rámci specifikace pracovního místa musí personalisté stanovit konkrétní 

kompetence, které jsou vyžadovány na danou pozici a kritéria, podle kterých budou uchazeče 

hodnotit a následně vybírat. Bez těchto kritérii, z logiky věci, nemohou porovnat uchazečovy 

kompetence s těmi, které jsou vyžadovány pro pracovní místo. Každé pracovní místo 

vyžaduje většinou rozdílné kompetence, je tedy třeba pečlivě zvažovat, jaké požadavky 

organizace bude na své pracovníky mít. K tomuto stanovení kompetencí, můžeme využít 

například kompetenční modely, které nám práci zjednoduší, usnadní definování požadavků na 

zaměstnance a pomohou nám také zjistit, kterou metodu výběru bude pak vhodné využít. 

V kompetenčním modelu jsou uvedeny klíčové kompetence a jejich požadovaná úroveň na 

danou pozici. 

Dalším způsobem stanovení požadavků a kritérii pro výběr zaměstnanců mohou být 

tzv. Sedmibodový a Pětistupňový model. Oba tyto modely stanovují oblasti různých 

schopností a předpokladů, které by měli personalisté vzít v úvahu a vymezit si v těchto 

oblastech charakteristiky, které budou u uchazečů při výběru sledovat.  
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Sedmibodový model vymezuje tyto oblasti: 

1. fyzické předpoklady – odvíjejí se od druhu práce (fyzicky náročná práce, osobní 

kontakt se zákazníky), může jít například o fyzickou konstituci, kvalitu řeči, fyzický 

vzhled, zdraví, 

2. inteligence – základní schopnosti myšlení, kognitivní schopnosti, logika, 

3. kompetence – od vzdělání a získaných znalostí, přes dovednosti a schopnosti 

v různých oblastech, kvalifikace, 

4. speciální schopnosti – nadstandardní manuální zručnost, komunikativní schopnosti, 

obratnost, 

5. zájmy – v různých oblastech, sportovní, kulturní, vědecké, sociální, 

6. zázemí – rodinné zázemí, soukromí, 

7. sklony – predispozice, tedy například vytrvalost, schopnost ovlivnit ostatní, 

přizpůsobivost atp. 

Druhým modelem je pak tedy pětistupňový Munro - Frazerův model, u něhož se 

setkáváme tedy s podobnými i naopak s rozdílnými oblastmi: 

1. kvalifikace, 

2. schopnosti ovlivnit ostatní, 

3. vrozené schopnosti - schopnost rychle chápat problematiku, učit se, 

4. osobní motivace, 

5. emocionální vybavenost (Armstrong, 2009). 

V tomto modelu jsou zahrnuty dvě oblasti, které se v předchozím modelu nevyskytují. 

Je to motivace, jež je velmi důležitou součástí lidského výkonu a ovlivňuje jistě i výběr 

zaměstnanců. Můžeme zde uvést například osobní cíle uchazeče, zdali chce například rozvíjet 

své schopnosti dovednosti v daném oboru, zdali vidí svou budoucnost, například v horizontu 

pěti let, v naší firmě, jestli plánuje rodinu a podobně. Jestli je flexibilní, důsledný a vytrvalý 

nebo své představy a cíle mění velmi rychle. Ne vždy je jednoduché tyto informace získat, 

přesto jsou ale důležité pro posouzení vhodnosti uchazeče na danou pozici a pro organizaci 

samotnou.  

Druhou oblastí, která se v prvním modelu nevyskytuje, je emocionální vybavenost. 

V dnešní době se již ani do životopisů neuvádí například rodinný stav a to z toho důvodu, že 
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jde o velmi osobní informace, které by do jisté míry neměly mít na pracovní výkon vliv. Na 

druhou stranu, charakteristiky, které se týkají samotného uchazeče, jsou poměrně důležité, 

samozřejmě v závislosti na pozici. Pokud budeme hledat obchodního zástupce, uchazeč by 

měl být asertivní, vyrovnaný, měl být schopný zvládat stres apod., zatímco u dělníka 

emocionální stránka hraje roli menší, přesto je ovšem stále důležitá. Informace týkající se 

emocionální vybavenosti uchazečů musíme ovšem vždy získávat opatrně a dbát na nenarušení 

lidských práv a pocitu bezpečí člověka. 

Analýza pracovního místa je velmi důležitou součástí celého procesu získávání  

a výběru zaměstnanců. Ačkoliv se může zdát méně potřebná v důsledku stále se snižující 

specializace zaměstnanců, sdílení pracovního místa a znalostí, personalisté, manažeři  

i samotní zaměstnanci, stále potřebují vědět, jaké kvality má mít zaměstnanec na dané pozici 

a co je jeho náplní práce. Analýza pracovního místa je také prostředkem pro ochranu obou 

stran pracovně právního vztahu například v případě, že dojde k úrazu a je tak nutné prošetřit, 

zdali zaměstnance vykonával práci, kterou měl v popisu činností (Jackson, Schuler, Werner, 

2012). 

3.3 Fáze výběru 

Každý proces musí mít přesně definovány jednotlivé fáze k zajištění správného 

průběhu. Tak i v procesu výběru zaměstnanců můžeme stanovit jednotlivé milníky a kroky, 

které by měly být dodrženy a které zajistí, že v případě špatného postupu, nemusíme celý 

proces realizovat znova. Tento proces je samozřejmě ovlivněn mnoha faktory. Délka i počet 

kroků se odvíjí především od velikosti organizace, úrovně řízení, počtu najímaných 

zaměstnanců, popisu a specifikace pracovního místa či například od finančních prostředků, 

které do procesu organizace vkládá. Samotný proces je v podstatě vymezen od okamžiku, kdy 

se uchazeč přihlásí či odpoví na inzerát, až po samotné rozhodnutí o přijetí a informování 

uchazeče. Na obrázku 3.2 můžeme tedy vidět obecné zobrazení jednotlivých fází procesu 

výběru zaměstnanců (Byars, Rue, 2011). 

V prvním kroku personalisté prohlížejí a zkoumají životopisy a motivační dopisy 

uchazečů, popřípadě další materiály, které personalisté vyžadovali pro danou pozici, jako jsou 

například referenční dopisy, certifikáty a ověření, jde o tzv. předvýběr. 
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Zdroj: Horváthová a kol. (2014, s. 58) 

V rámci této analýzy tedy dochází ke zkoumání a ověřování relevance dokumentů, 

které si organizace vyžádala. Primárním dokumentem je zde strukturovaný životopis, který je 

v dnešní době nejpoužívanější a nejpřehlednější. Jde o dokument, který je rozdělen do 

několika odstavců a ukazuje chronologicky seřazené informace o vzdělání, praxi a ostatních 

schopnostech a dovednostech člověka. Můžeme se setkat také s jinými druhy životopisu, jako 

je například europass, což je životopis navržený pro prezentaci v evropských zemích či 

například životopis prezentující primárně praktické zkušenosti (Kociánová, 2010). 

Mezi informace, které personalisté sledují u životopisů, můžeme zařadit: 

 frekvenci změny zaměstnání – příliš časté změny mohou poukazovat na nestálost 

uchazeče, neschopnost se přizpůsobit prostředí a kolektivu, 

 frekvenci změny vzdělávacích ústavů – při časté změně škol může jít o projev 

neschopnosti najít svůj správný obor, rozhodnout se, vydržet u jedné věci, může jít o 

nedostatečnou disciplínu, 

Obr. 3.2 Proces výběru zaměstnanců 
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 kvalita vzdělání a jeho ukončenost – zjišťujeme, jakého vzdělání uchazeč dosáhl, zdali 

ho ukončil, 

 praxe – v jakých organizacích pracoval uchazeč, zdali má praxi v našem oboru, délka 

pracovního poměru, 

 změna pracovních pozic v jedné firmě - může vypovídat o tendencích kariérního růstu, 

 ukončení pracovních poměrů v neobvyklém termínu, 

 prodlevy mezi vzděláním a praxí, 

 jazykové dovednosti (Dvořáková, 2007). 

Personalisté v dnešní době nepřikládají přílišný význam odstavci pro ostatní 

dovednosti, protože zde většina, především mladých, uchazečů píše standardní 

charakteristiky, jako jsou komunikativnost, flexibilita, odolnost vůči stresu a podobně. Tyto 

vlastnosti si většina organizací ověřuje dále v assessment centre. 

Dalším dokumentem, který bývá často organizací vyžadován, je motivační dopis. 

V tomto dopise uchazeč uvádí své cíle a důvody, proč chce budovat svou kariéru právě v dané 

organizaci a z jakého důvodu by měl být vybrán zrovna on. Zde mohou personalisté posoudit 

nejen stylistickou stránku a způsob vyjadřování se uchazeče, ale také zdali má nějaké cíle, 

aspirace a dokáže být přesvědčivý.  

Dle složitosti a náročnosti práce mohou být dále vyžadovány například různé 

reference, certifikáty a ověření dovedností (strojírenství, svářečské práce), výpis z trestního 

rejstříku, srovnávací zkoušky, jazykové certifikáty apod. Můžeme zde zařadit například také 

zdravotní prohlídku, která je již dnes běžná například i při práci v kanceláři. (Kociánová, 

2010) 

Opět záleží na mnoha faktorech, jak velkou pozornost daným dokumentům 

personalisté věnují. V některých organizacích personalistům stačí, řekněme, letmý pohled na 

dosažené vzdělání a jazykové dovednosti a pustí uchazeče dále, pokud vyhovuje prvotním 

požadavkům, protože ví, že bude v dalších třech kolech podroben detailnějším testům  

a zkouškám. Jiné, například malé společnosti, zkoumají ale životopis a především motivační 

dopis velmi podrobně, protože ví, že dalším kolem je již pouze osobní pohovor. Pro potřeby 

diplomové práce budeme tedy spíše uvažovat o větší společnosti, která výběru věnuje více 

pozornosti.  
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Při zkoumání těchto vstupních informací o uchazečích je také velmi důležité posoudit 

validitu daných dokumentů. Často se můžeme setkat s nepravdivými informacemi, ať už 

ohledně vzdělání, zkušeností nebo například jazykových dovedností. Některé informace 

mohou být ověřeny například pomocí referencí, ale ne vždy je to možné. Proto se někteří 

zaměstnavatelé uchylují k vytváření souhlasných dokumentů, kde uchazeči podepisují 

souhlas, že uvedené informace jsou správné. Existuje samozřejmě spousta metod a přístupů, 

jak zjistit chybné informace hned při předběžném výzkumu, proto není radno je falsifikovat 

(Byars, Rue, 2011). 

Pomocí předvýběru tedy vyčleníme soubor vhodných uchazečů na danou pozici. 

Dalším krokem je první kolo samotného výběru, které nejčastěji probíhá ve formě 

předběžného pohovoru či testování. Předběžný pohovor probíhá v dnešní době nejčastěji přes 

elektronické medium. Využívá se tedy například pohovoru přes Skype, Viber či klasicky přes 

telefon. Důležitým rysem tohoto kroku je jeho časový horizont. Předběžný pohovor je velmi 

krátký, přibližně desetiminutový a je zaměřen na zjištění základních, stěžejních informací. 

Pohovor většinou realizuje personalista a ptá se na otázky typu, jak si představujete vaši 

pracovní náplň, kde jste se o nás dozvěděl/a, proč právě naše firma apod. Na konci tohoto 

pohovoru, v případě kladného výsledku, je většinou navrhnut termín osobní schůzky či 

poskytnutí informací o dalším kroku. Tímto způsobem je soubor vhodných uchazečů zúžen na 

ty opravdu kvalitní a adekvátní. 

V druhém kole výběru může probíhat například testování uchazečů, což je způsob 

selekce, který do určité míry šetří čas při výběru kvalitních zaměstnanců. Někdy tato fáze 

předchází běžnému interview. Obvykle jsou tímto způsobem testovány základní znalosti 

jazyka, jehož dovednost například organizace vyžaduje, logické myšlení a kognitivní 

dovednosti, představivost a kreativita uchazeče, psychologický stav či technické znalosti. 

Nejčastěji se pak mimo testování setkáme s osobním pohovorem, který může nabývat 

různých forem. Může jít o různé typy pohovorů zaměřené na kompetence, behaviorální 

pohovor situační rozhovor a podobně. Je také důležité, zdali jde o pohovor strukturovaný či 

nestrukturovaný. Dalším krokem pak může být také kontrola referencí, ale to jen v případě, že 

uchazeč takové reference poskytne, v opačném případě personalisté tento krok neprovádí.  

Závěrečnými kroky procesu výběru zaměstnanců jsou pak hodnocení uchazečů 

různými metodami, přijetí rozhodnutí o výběru, resp. o přijetí uchazeče, informování 
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ostatních uchazečů o jejich odmítnutí a vytvoření nabídky zaměstnání budoucímu 

zaměstnanci (Byars, Rue, 2011). 

Metody hodnocení můžeme rozlišit na kvantitativní (bodování, zatřídění, srovnání  

a míra fluktuace) a kvalitativní, založené především na subjektivně – objektivním názoru. 

Metoda zatřídění – Zatřídění probíhá buďto jako jednoduchý předvýběr, kdy 

určujeme pouze pomocí principu ANO/NE, kdo postoupí dále a kdo ne, nebo si můžeme 

jednotlivé uchazeče zařadit do více skupin, kdy každá skupina bude vyjadřovat například míru 

splnění požadovaných vstupních podmínek. Obě tyto metody jsou využívány spíše pro 

prvotní zmenšení okruhu uchazečů.  

Metoda bodování – V rámci bodování je nejdůležitější určit si stupnici, dle které 

budou body přiřazovány, tak abychom zajistili srovnatelnost dat. Často se využívá kombinace 

bodování a přiřazování vah, které následně navzájem vynásobíme a zjistíme konečné 

ohodnocení uchazečů.  

Metoda srovnání – Dalším způsobem hodnocení výběru je porovnání jednotlivých 

uchazečů mezi sebou, párového porovnání, kdy vytvoříme například dvojice uchazečů 

s podobnými kvalitami. Tuto metodu však můžeme využít až na samotném konci výběru, kdy 

jsme získali potřebné informace o všech uchazečích (Klepáčová, 2008). 

Metoda pro a proti – Metoda pro a proti je spíše podpůrnou metodou, vzhledem 

k subjektivitě stanovení kladů a záporů jednotlivých uchazečů, není proto příliš vhodná pro 

racionální hodnocení.  

Pozorování – pozorování je metoda hodnocení, která by měla být realizována během 

průběhu výběru a to nejen například u assessment centre a pohovoru, ale samozřejmě  

i u testování. Zde můžeme také zjistit různé povahové rysy člověka, například, jak je schopen 

se soustředit, jak rychle čte či jestli zvládá práci pod tlakem a nedostatkem času (Hroník, 

2007). 

Názor psychologů – využívá se především u psychologických testů, popřípadě testů 

osobnosti, kde je třeba odborný názor již zkušeného psychologa, který je schopen odhadnout 

interakce a charakteristiky osobností a nejen formulovat naučené závěry z knih (Klepáčová, 

2008). 
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Při vybírání budoucích zaměstnanců je velmi důležité provádět a dodržovat také 

podpůrné činnosti, nejen ty stěžejní, které jsme si výše uvedli. Personalisté a manažeři by 

proto měli dbát také na vytvoření kvalitního informačního systému, který bude podporovat 

kvalitní a spolehlivou komunikaci s uchazeči, ale může napomáhat také při třídění informací  

o uchazečích. Dále by měli umět shromáždit relevantní informace, zorganizovat a ohodnotit 

tyto informace a v neposlední řadě by také měli predikovat pracovní výkon a vlastnosti 

potencionálních zaměstnanců (Bláha a kol., 2005). 

Informace, které tazatelé v průběhu řízení získají, jsou samy o sobě jistě velmi 

důležité, větší důležitost ale připisujeme jejich interpretaci. Personalisté a manažeři by měli 

konečnou interpretaci a rozhodnutí založit na vyhodnocení pomocí jednotlivých metod výběru 

a propojením jejich výsledků. V praxi to znamená nerozhodovat se například pouze na 

základě osobního pohovoru, ale přihlížet také k výsledkům logických či psychologických 

testů či výsledkům assessment centre a zvažovat, který druh metody by měl mít pro danou 

pozici největší vliv. 

3.3.1  Faktory procesu hodnocení výběru 

 Stanovení procentního skóre – takové skóre, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby 

postoupil či byl vybrán. Pro postup do dalšího kola výběru je vytvořena většinou 

procentní či bodová škála.  

 Nutná kritéria – již ze specifikace pracovní pozice vyplývá, které vlastnosti  

a charakteristiky by měl uchazeč splňovat, jsou ale i takové, které mohou být 

nahrazeny jinýma, poněvadž jejich význam není tak význačný. 

 Využívání jednoduchých nástrojů – při hodnocení by měli tazatelé využívat 

jednoduchých symbolů a poznámek, které jejich pozornost od uchazeče neodchýlí na 

příliš dlouho. Takovéto symboly mohou být křížky, body, fajfky či krátká slova. 

 Okamžité hodnocení – tento faktor má velkou váhu především při osobních 

pohovorech. Je důležité, aby si hodnotící tvořili názor a hodnotili okamžitě, v případě, 

že setrvali například do příchodu dalšího uchazeče, mohl by být jejich názor 

pozměněn a ovlivněn tímto příchozím a to jak pozitivně, tak negativně. 

 Zpracování dat do tabulky – výsledky hodnocení je vhodné převést do přehledné 

tabulky, viz Tab. 3.1 (Foot, Hook, 2002). 
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Zdroj:  FOOT, HOOK (2002, s. 126) 

3.4 Metody výběru 

Volba vhodné metody je velmi důležitou součástí procesu výběru zaměstnanců. Odvíjí 

se nejen od personálních a finančních možností organizace, ale také od druhu podnikání  

a specifikace pracovního místa. Není možné tedy vyčlenit jednu, nejlepší metodu, v praxi je 

používána spíše kombinace více metod.  

3.4.1  Testy 

Testování uchazečů, především tedy v předvýběru či první části výběru samotného, se 

stává čím dále běžnější metodou. Důvodem je jejich praktičnost, časová úspora a nízká 

nákladovost. Navíc výsledky jsou často lépe srovnatelné. Rostoucím trendem je zde realizace 

testů z domova, kdy je uchazeči zaslán většinou tzv. token, tedy přístupové heslo do systému, 

resp. na stránky vytvořené organizací, kde se uchazeč přihlásí a v pohodlí svého domova test 

vykoná. Takovéto testy bývají nejčastěji zaměřené na ověření jazykových či odborných 

znalostí a jsou časově limitovány. Existuje tedy velká škála testů: 

Tab. 3.1 Zpracování výsledků hodnocení výběru 
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1. Test nadání a inteligence – tento test měří schopnost uchazeče naučit se a provést 

danou činnosti, na kterou se hlásí. Mohou zde patřit testy verbálního vyjadřování, 

logiky, percepce, prostorového vidění, uvědomění se spojitostí, schopnost vyhledaní 

relevantních dat v textu, práce s grafy apod. 

2. Psychomotorické testy – jsou zaměřeny na motoriku, obratnost a zručnost, 

koordinaci pohybu, manuální zručnost. Tyto kvality jsou vyžadovány především  

u průmyslových společností a montáží výrobků. Psychomotorické testy mohou být 

spojeny s ukázkou práce, kdy je uchazeči přímo zadán úkol z výroby, který musí 

provést. Takto zaměstnavatel zjistí, zdali má uchazeč nejen teoretické znalosti, ale 

také motorické. 

3. Testy znalosti společnosti a práce – v dnešní době by mělo být naprosto 

automatické, že si uchazeč zjistí informace o společnosti, do které se hlásí a dané 

pozici, stále se ale můžeme setkat s případy, kdy na otázku, co víte o naší firmě, 

nedostane personalista téměř žádnou odpověď. Co se týče pak práce, dotazuje se 

personalista na znalosti týkající se dané činnosti, aby odlišil více zkušené uchazeče 

od méně zkušených. Tyto testy jsou často pouze ústního charakteru.  

4. Zájmové testy – zkoumají spojitost mezi zájmy uchazeče a zájmy úspěšných lidí na 

určitých pozicích a pracují s teorií, že lidé jsou obvykle úspěšnější na pozicích, které 

zahrnují práci, jenž je zajímá. Nedostatkem těchto testů je ovšem často zavádějící 

výpovědní hodnota dat z důvodu neupřímnosti uchazečů (Byars, Rue, 2011). 

5. Testy osobnosti – tyto testy se snaží posoudit osobnost uchazečů tak, aby byli 

personalisté schopni předpokládat jejich chování, které je stěžejní pro výkon na 

daných pozicích. Existuje velká řada osobnostních dotazníků, které mohou být 

zaměřeny na samotné vlastnosti člověka nebo také jeho hodnoty, zájmy, vztahy  

a motivace. 

Mezi nejčastěji zkoumané charakteristiky patří: 

 Extroverze / introverze – opět je velmi důležité na jakou pozici uchazeče 

hledáme, pokud jde například o asistenta, obchodního zástupce či prodejce, je 

důležité, aby byl uchazeč extrovertním typem a nebál se komunikovat s lidmi, 

naopak počítačový technik může být introvertním typem člověka, 

 Emoční stabilita – ovlivňuje chování člověka především ve stresových 

situacích, při nedostatku času, 

 Příjemnost – přátelskost, schopnost kooperace, tolerantnost, práce v týmu, 
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 Svědomitost – důležitým předpokladem uchazeče ve většině organizací je 

zodpovědnost, píle, schopnost dodržet termíny, 

 Otevřenost vůči zkušenostem – tato charakteristika je důležitá především ve 

vývojových firmách, ale nejen zde, protože každá organizace se musí vyvíjet 

kupředu.  

Psychologické testování má rostoucí trend. Stále více organizací těchto testů 

využívá, především tedy pro zjištění kompetencí uchazeče. K tomuto testování se 

také často využívají online testy, které jsou jednoduché pro zpracování, usnadňují 

zpracování získaných informací a z velké části snižují riziko špatného rozhodnutí 

personalistů. Dle studie Assessment Barometr využívá těchto testů pro výběr 

zaměstnanců 70% z 220 dotazovaných HR manažerů a 41% také pro zjišťování 

potřeb vzdělávání a rozvoje (Moderní řízení, 2014). 

Vyhodnocení testů je možno realizovat pomocí dvou metod. Buďto na základě 

norem, kdy porovnáváme výsledky jedince s výsledky dosaženými skupinou, 

která představují standardizovaný vzorek, nebo pomocí takzvané křivky 

normálního rozdělení. Tato křivka ukazuje vztah mezi měřením a frekvencí jeho 

výskytu, kdy můžeme pozorovat, že většina uchazečů dosahuje průměrných 

výsledků, které jsou srovnatelné a extrémních hodnot dosahuje jen malý počet 

(Armstrong, 2007). 

6. Grafologie – grafologie není příliš využívanou metodou, a to z důvodu její 

nepřesnosti. Jde o metodu, která zkoumá linie, zákruty a smyčky v lidském rukopisu 

a dle nich pak usuzuje na jejich osobnost, schopnost výkonu a emoční labilitu. Tato 

metoda také vyžaduje vysoké znalosti psychologie. 

7. Detektor lži – toto zařízení je sestaveno tak, aby zachytilo fyzické změny v těle 

člověka při odpovídání na zadané otázky. Měří hodnoty krevního tlaku, zrychleného 

pulsu, dýchání apod. Pointou je, že člověk se při lhaní dostává do stresu, což 

způsobuje, že se tep zrychluje, dýchá prudčeji, a tak přístroj vykazuje nestandardní 

výsledky. S touto metodou se v České republice nesetkáme. 

8. Drogové testy – posledním testem je test na narkotika. Toto testování má 

v posledních letech stále rostoucí trend, ačkoliv obliba u zaměstnanců není příliš 

velká. Testování probíhá buď na základě vzorku moči, dýchnutí do speciálního 

přístroje, použitím speciálních papírků upravených tak, aby identifikovaly 



23 

 

přítomnost narkotik ze slin či na základě zkoumání drogových molekul z vlasů. 

Poslední zmiňovaný test je samozřejmě nejnákladnější, ale i ty ostatní představují 

zvýšené náklady organizace, proto je důležité si rozmyslet, zda je to opravdu nutné 

(Byars, Rue, 2011). 

3.4.2  Pohovory 

Výběr zaměstnanců pomocí pohovorů můžeme označit za nejpoužívanější 

metodu současnosti. Jde totiž o způsob přímé konfrontace jednoho personalisty či skupiny 

vybraných osob s uchazečem, kdy můžeme nejlépe vyhodnotit jeho měkké dovednosti, 

odhadnout člověka a jeho charakteristiky a predikovat jeho výkon a chování. Pohovory jsou 

často náročnější na čas a plánování než testy, ovšem mívají často větší výpovědní hodnotu.  

Pohovory můžeme členit ze dvou hledisek. Dle typu můžeme vyčlenit pohovor 

strukturovaný a nestrukturovaný.  

Strukturovaný se vyznačuje přesně stanovenou formou, která se odvíjí od popisu  

a specifikace dané pozice, na kterou hledáme zaměstnance. Tímto způsobem je zaručeno, že 

personalista dostane všechny informace, které potřebuje a je zaručena jejich srovnatelnost, 

protože se ptáme všech uchazečů na stejné otázky. Většinou zde bývá i přesně stanovený 

časový harmonogram a přesně předepsané otázky, které jsou uchazeči pokládány (Byars, Rue, 

2011). 

Struktura rozhovoru se pak skládá z následujících kroků: 

1. úvodní část – nejprve se účastníci představí, zopakují se cíle setkání, je zde snaha  

o navození příjemné neformální nálady (5 – 10 min), 

2. ověření údajů z poskytnutých dokumentů (5 – 10 min), 

3. cíle, zájmy, aspirace a motivace uchazeče – personalisté a manažeři zjišťují, jaké 

jsou očekávání od pracovníka na nové pracoviště a naopak, nesmíme zapomínat, že 

výběr i adaptace zaměstnanců představují oboustranný proces a tak jako organizace 

vybírá zaměstnance, tak i potenciální zaměstnanec vybírá organizaci (10 – 15 min), 

4. vzdělání a praxe – zjištění dokončeného vzdělání, kurzů, zkušeností, otázky na téma 

frekvence změny pracovního prostředí apod. (10 – 15 min), 

5. sociální zkušenosti – zjištění, jakým způsobem uchazeč zapadl do kolektivu, jestli 

byl vůdčí osobností, zjišťujeme, jestli je schopen vykonávat roli v týmu, pro kterou 
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například uchazeče hledáme, hledáme tendence podpořit tým, motivovat, zvládat 

konflikty ve skupině (10 – 15 min), 

6. sebehodnocení a rozvoj – zde jsou důležité tendence uchazeče ke vzdělávání, v čem 

by se chtěl zlepšovat či jaké má silné stránky (5 – 10 min), 

7. bližší informace – v sedmém kroku se slova většinou ujme vedoucí pohovoru  

a snaží se uchazeči ještě více přiblížit, čím se daná organizace zabývá, jakou má vizi 

a požadavky, bližší informace o pracovní pozici (15 min), 

8. otázky uchazeče – zde je dán prostor pro případné dotazy uchazeče ohledně 

pracovní doby, mzdy a jiných podmínek (5 min), 

9. shrnutí a předběžný závěr – v posledním kroku vedoucí shrne získané poznatky  

a informuje uchazeče o přijetí / nepřijetí či dalším postupu (Bláha a kol., 2005). 

Protikladem strukturovaného pohovoru je pohovor nestrukturovaný. Tento pohovor 

nemá žádnou pevnou formu, není dán časový horizont, ani přesné znění otázek a tudíž 

tazatelé v podstatě přesně netuší, na co se zeptat. Často se využívá otevřených otázek, kdy se 

snažíme získat co nejvíce informací. Není zde ale zaručena srovnatelnost výsledků pohovorů, 

a proto se tato metoda nevyužívá příliš často. Obvyklejší je pak polostrukturovaný pohovor, 

který má určitou osnovu a rámec, ale je zde možné odbočit od tématu či pozměnit otázku. 

Takovýto pohovor je pak ve větší míře v režii tazatele (Byars, Rue, 2011). 

Pohovory pak můžeme dále dělit také podle počtu zúčastněných osob. Můžeme mít 

například individuální pohovor, kde se uchazeč setkává pouze s jedním manažerem či 

personalistou a jde tedy o tzv. pohovor z očí do očí. Individuální komunikace při výběru je 

nejběžnější, lze zde navázat úzký kontakt s tazatelem a vytvořit neformální a příjemné 

prostředí pro pohovor je pak daleko jednodušší. Nevýhodou ovšem je subjektivita přijímání  

a interpretace informací jedním tazatelem, který je může špatně pochopit nebo vyhodnotit, 

popřípadě nepochytit všechny důležité informace. Proto se často v praxi zavádí řetězce 

individuálních pohovorů nebo je přítomno více tazatelů. 

Tímto přecházíme k častěji využívanému výběrovému panelu, který představuje 

zapojení dvou a více tazatelů. Většinou je zde kromě personalisty přítomen přímý nadřízený 

či manažer úseku. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost objektivnějšího posouzení získaných 

informací, na druhou stranu je ale daleko těžší udržet příjemnou a nestresující náladu. 

Výběrová komise je dalším rozšířením panelu. Zde se již setkáváme s větším počtem 

osob různé kvalifikace. Může jít nejčastěji o personalistu, přímého nadřízeného, senior 
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manažera, psychologa, kolegy a další. Velkou nevýhodou je často špatná organizace 

pohovoru, kdy je každý člen jinak připraven, mohou se opakovat otázky apod., je také 

poměrně nemožné zachovat příjemné prostředí pro uchazeče. 

Posledním typem pohovoru dle počtu členů je skupinový pohovor. Zde jde tedy  

o kombinace více uchazečů na straně jedné a jednoho nebo více tazatelů na straně druhé. Tyto 

pohovory jsou spíše používány pouze pro zjišťování chování jedince ve skupině. (Kociánová 

2010) 

Dále můžeme rozlišit behaviorální pohovor, který je zaměřen na chování uchazečů  

a zkoumá, jak se například zachová v zadané situaci, do které ho uvedeme. Příkladem může 

být prodavačka oděvů, kterou zasadíme do situace: Zákaznice chce šaty, které jsou již 

vyprodané, prodavačka je není schopna doobjednat a nejsou ani na jiné prodejně. Co udělá? 

Pokud by uchazečka odpověděla, že se zákaznici omluví a rozloučí se, většinou by neprošla, 

naopak když si bude schopna zachovat chladnou hlavu a například najít jiné vyhovující šaty, 

pozici dostane. Takto mohou personalisté zkoumat chování uchazečů v modelové situaci 

(Dvořáková, 2007). 

V rámci biografického pohovoru posuzuje personalista uchazečovy předchozí 

zkušenosti a to v chronologické pořadí, tedy jak po sobě následovaly. Podle nich si udělá 

představu, v jaké míře se například v určitě oblasti práce orientuje, jaké jsou jeho znalosti  

a jakou přidanou hodnotu by mohl do organizace přinést. 

Behaviorálnímu pohovoru je podobný také tzv. situační pohovor, kdy jsou uchazeči 

pokládány různé otázky týkající se dané práce a pracovní pozice a jsou opět vytvářeny různé 

modelové situace, abychom věděli, jak se uchazeč v různých situacích chová (Horváthová  

a kol., 2014). 

Posledním typem je stresový pohovor, kdy je vytvořena reálná stresová situace  

a tazatelé sledují, jak se uchazeč zachová. Takovým to způsobem můžeme zjistit vysoce 

emocionálně založené jedince, kteří by například nebyli schopno danou práci zvládat (Byars, 

Rue, 2011). 

Při pohovorech můžeme použít také různé druhy otázek: 
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 ano/ne otázky – jde o jednoduché otázky, na které je uchazeč schopen odpovědět 

jednoslovnou odpovědí. Může jít například o otázky typu: „Pracoval jste v týmu?“, 

„Máte osvědčení?“ apod. 

 otevřené otázky – při použití otevřené otázky se chce tazatel dozvědět více informací 

na určitou problematiku či zkoumá názor uchazeče, jde pak tedy o otázky jako: „Jak 

velký byl tým, který jste vedl?“ a „Jaká byla náplň vaší práce?“. 

 situační otázky – nejen při výběru uchazečů na vedoucí pozice, ale dnes již téměř při 

každém výběrovém pohovoru, zařazují personalisté situační otázky. Uchazeči je tedy 

nastíněna nějaká situace a jeho úkolem je tuto situaci vyřešit. Příkladem může být 

prodejna lékárna, kdy je prodavač dotázán zákaznicí na zboží, které není určeno pro 

primární prodej, může mu ale nabídnout jiné zboží se stejnou účinnou látkou. Uchazeč 

pak musí vymyslet, jak nejlépe uspokojit poptávku zákaznice a zároveň plnit cíle 

organizace.  

 upřesňující otázky – jde o otázky, kdy se tazatel snaží dozvědět víc o daném tématu  

a ptá se tedy na podrobnosti. 

 reflexivní otázky – uchazeč při reflexivních otázkách přemýšlí nad jinými možnostmi 

řešení nějakého problému, tedy zkoumá, jestli by se choval jiným způsobem v dané 

situaci (Thompson, 2007). 

3.4.3  Chyby při výběru zaměstnanců 

Při realizaci každé práce, která je zaměřena na lidský kapitál, je nutné odhlížet od 

subjektivních předsudků a vnímání člověka. Tak je to i u personálních činností a samozřejmě 

u výběru zaměstnanců. Přes pečlivé plánování, zkušenosti i snahu personalistů či manažerů, 

může dojít k tomu, že se tazatelé dopustí určitých chyb při percepci uchazečů. Percepce, tedy 

vnímání, je totiž ovlivněno především naší osobností a naším okolím. 

Halo efekt – představuje situaci, kdy si již podle velmi silného prvního dojmu 

utvoříme na uchazeče nějaký názor. Většinou jde o názor negativní, protože negativní emoce 

mohou být silnější než ty pozitivní. Mezi projevy, které nám nejčastěji ovlivňují prvotní 

dojem, patří stisk ruky, pozdrav, úsměv, vzhled a oblečení. Halo efekt zapříčiňuje následně 

další dva efekty. Tazatelé se nechají ovlivnit názorově a hledají další informace, které by 

jejich názor potvrdily, tudíž se ptají záměrně na negativní či pouze pozitivní informace. 

Rychlé rozhodnutí – Tazatel si udělá názor v prvních minutách a následně jej již 

odmítá změnit, tedy rozhoduje se rychle na základě nedostatku informací. 
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Projektování – Tato situace se každému stává v běžném životě. Jde o přenášení svých 

vlastností a charakteristik na uchazeče. Tazatelé pak přijímají uchazeče, kteří jsou jim 

podobní a tím pádem sympatičtější. 

Stereotypizace – tato chyba percepce se považuje za jednu z nejvážnějších a to proto, 

že může sklouznout až k diskriminaci uchazečů. Z psychologického hlediska jde o zařazení 

člověka do nějaké skupiny, které jsou přiřazovány určité vlastnosti. Stereotypizace se může 

projevit například nepřijetím uchazečů, protož jsou tlustí, hubení, malí, velcí, cizinci, 

nemoderně oblečení, mají dredy a podobně.  

Shromažďování nedostatečných, nedůležitých nebo chybných informací – této 

chybě se dá poměrně snadno předejít vtvořením podrobného plánu výběru, použitím popisu  

a specifikace pracovního místa, popřípadě dodržení strukturovaného pohovoru. 

Vznik kontrastu – Každý člověk je nějakým způsobem ovlivnitelný, tudíž se může 

stát, že v případě, že první uchazeč byl nadstandardně špatný a následně přijde někdo 

průměrný, budeme ho po špatné zkušenosti hodnotit pozitivněji, než bychom ho obvykle 

hodnotili (Foot, Hook, 2002). 

V rámci pohovoru je samozřejmě velmi důležitá příprava personalistů a manažerů. 

Musí znát nejen popis pracovního místa a jeho specifikaci, administrativní detaily týkající se 

dané pozice, ale musí také vědět, na jaké otázky je vhodné se zeptat a které jsou naopak 

nepřípustné.  

Do množiny vhodných otázek bychom zařadili například zjišťování, zdali potřebuje 

pracovník k výkonu práce nějaké speciální pomůcky, jestli nám může předvést či naznačit, jak 

by vykonal různé úkony, pokud ho přijmeme nebo se můžeme také zeptat na docházku 

z minulé práce. Naopak nepřípustné otázky jsou takové, které se týkají například 

uchazečových nemocí, postižení, jak se k němu chovali v minulém zaměstnání, proč například 

používá berle a jak k nim přišel, zdali byl někdy u psychologa a podobně. Toto jsou velmi 

osobní a neprofesionální otázky, které nesmí být při pohovoru použity (Mathis, Jackson, 

2008). 

3.4.4  Assessment centre 

Původně byl koncept assessment centre, tedy v podstatě ohodnocení uchazečů, 

využíván pouze při hledání zaměstnanců na vedoucí, manažerské pozice a to především proto, 

že jde o metodu časově velmi náročnou (2 – 3 dny) jak na realizaci, tak na přípravu. Dnes se 
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ale již používá pro různé druhy pozic, především tedy v organizacích, kde je třeba jednat se 

zákazníky, projevovat komunikativní schopnosti, pracovat s problémy či pracovat v týmu.  

Jde v podstatě od diagnosticko - výcvikovou metodu, která kombinuje různé metody  

a postupy přes logické a osobnostní testy, prezentace v cizím jazyce s krátkou přípravou po 

týmové úkoly, řešení případových studií a manažerské hry. Většinou je tedy sestavena 

skupina maximálně deseti lidí, která je hodnocena větším počtem tazatelů, složených často 

nejen ze zástupců organizace. Tito uchazeči pak dostanou zadány nestandardní úkoly, které je 

mají částečně vyvézt z míry, aby mohli tazatelé sledovat, jak se přizpůsobí dané situaci, jestli 

jsou schopni se asertivně dohodnout se svými kolegy, které předem většinou neznají. Dále je 

možné vysledovat, kdo je ve skupině postaven do role vedoucího, kdo je naopak tichý  

a neprojevuje se, kdo se hádá a nerespektuje ostatní, či kdo je inovátor skupiny. Proto je zde i 

větší počet tazatelů, protože jeden by chování všech členů skupiny nebyl schopen pochytit. 

Metoda assessment centre se využívá nejen při výběru zaměstnanců, ale je velmi 

praktická i při hodnocení či vzdělávání manažerů a pracovníků. I přes zvýšené náklady na čas, 

finance, potřebu školení tazatelů apod., má tato metoda velkou vypovídající hodnotu a proto 

se stává čím dál oblíbenější (Koubek, 2007). 

3.4.5  Validita a reliabilita 

Při plánování výběru zaměstnanců by měli personalisté sledovat variabilitu  

a reliabilitu procesu výběru a použitých metod. V této podkapitole si uvedeme charakteristiku 

jednotlivých pojmů. 

Validita a reliabilita testů 

Validita testu představuje jeho platnost, tedy vyjadřuje skutečnost, že daným testem 

skutečně změříme zamýšlené hodnoty. Míra validity je pak závislá na druhu testu, který je 

prováděn. Například u pohovorů je často ovlivněna samotnou osobou testujícího, jeho 

schopnostmi, zkušenostmi či osobností, naopak při výkonových testech ji může ovlivnit 

testovaný. Důležitým prvkem, který má také vliv na míru validity je vyhodnocení testu  

a interpretace jeho výsledků. 

Spolehlivost testu neboli reliabilita představuje stabilitu získaných výsledků v čase. 

Uchazeč, který test vykonává, by měl být schopen dosáhnout při opakování testu přibližně 

stejných výsledků, ovšem měli bychom brát v úvahu i fyzický a psychický stav uchazeče 

(Kociánová, 2010). 
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Predikční validita metod výběru zaměstnanců 

Metody využívané pro výběr zaměstnanců se liší svou predikční validitou. Tuto 

validitu můžeme vyjádřit pomocí koeficientu korelace, jež udává, zdali je možné pomocí 

stanoveného postupu výběru zaměstnanců skutečně odhadnout adekvátnost uchazečů na 

danou pozici, jinými slovy představuje vztah mezi výkonem uchazeče při výběrovém řízení a 

skutečným výkonem na dané pozici. Tento koeficient může nabývat hodnot od 0 do 1. Čím 

blíže se výsledná hodnota porovnání blíží 0, tím menší je shoda mezi uvedenými výkony. Dle 

šetření predikční validity bylo zjištěno, že hodnota 1 je pouze teoretická, v praxi se koeficient 

pohybuje spíše kolem 0. V tabulce 3.2 můžeme vidět rozdělení metod dle predikční validity 

(Horváthová a kol., 2014). 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kociánová (2010, s. 127) 

Výsledky se u každé metody mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je 

například připravenost uchazečů na výběrové řízení, propracovanosti vybraných metod či 

počet uchazečů, který se průzkumu zúčastnil. 

3.5 Hodnocení výběru 

Hodnocení procesu výběru může být realizováno pomocí různých ukazatelů. V praxi 

jsou nejvíce využitelné tyto: 

Tab. 3.2 Metody výběru dle predikční validity 
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Míra adekvátních uchazečů – Tento ukazatel poměřuje počet zájemců o přijetí  

a počet skutečných uchazečů, kteří byli pozváni na výběrové řízení. 

Průměrná délka setrvání v pracovním poměru – Tedy, jak dlouho je průměrně 

schopen každý nově přijatý zaměstnanec pracovat v dané organizaci. Zjistíme-li například, že 

na pozici projektového manažera vydrží každý nově přijatý zaměstnanec pouze dva měsíce  

a pak nám odchází na jinou pozici, může to znamenat, že jsou požadavky na výběr 

zaměstnanců nastaveny neadekvátně, a tak vybíráme zaměstnance kvalitativně nevhodné. 

Počet absencí zaměstnance k celkovému fondu pracovních dnů v měsíci či roce nám 

také může napovědět, zda byl výběr vhodný (Horváthová a kol., 2014). 

Míra odchodů – Jak již bylo výše řečeno, proces hodnocení je oboustranný. Uchazeči 

také hodnotí organizaci, pozici a celý průběh realizace výběru a může se stát, že ačkoliv se 

organizace rozhodne je přijmout, uchazeči nabídku odmítnou či odejdou ve zkušební době. 

Proto má na hodnocení vliv také míra odchodů, pomocí které zjišťujeme, podíl zaměstnanců, 

kteří opustili naši organizaci během určitého období na průměrném počtu zaměstnanců 

v daném období, čímž získáme také informace o úspěšnosti výběru (Hroník, 2007). 

Náklady výběru zaměstnanců - Proces získávání a výběru zaměstnanců v organizaci 

je spojen s určitými náklady. Mezi takovéto náklady můžeme zařadit například: 

 mzdové náklady – zde můžeme uvést mzdy všech osob, které se účastní výběrového 

řízení s výjimkou uchazeče samozřejmě. Jde tedy například o mzdy personalistů, 

přímých i nepřímých nadřízených, odměny externích pracovníků, zástupců komor a 

podobně, 

 čas – náklady na čas se odvíjí dle náročnosti výběrového řízení a také dle výběru 

metody. V případě, že budou personalisté vybírat uchazeče pouze na základě 

výběrového pohovoru, čas potřebný na přípravu nebude tak dlouhý jako například 

v porovnání s realizací assessment centre, 

 pomůcky – co se týče pomůcek, musíme brát opět v úvahu, jaká metoda výběru bude 

zvolena. V případě pohovoru bude třeba zarezervovat pouze místnost, popřípadě 

zajistit papír a tužku. Ovšem v případě testování budeme zvažovat, zda využít 

elektronické medium a jaké, jestli máme možnost připojení k internetu v rezervované 

místnosti, v případě testu manuální zručnosti, je třeba zajistit dílnu a nástroje atp. 
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Nejvíce pomůcek často potřebujeme opět u AC, kde běžně zajišťujeme flip chart, fixy, 

barevné lepící bloky či kalkulačky, 

 inzerce – náklady na inzerci jsou spojeny spíše se získáváním zaměstnanců. Mohou to 

být náklady na reklamu v mediích, plakáty či inzerce práce na webových portálech, 

 náklady na komunikaci s uchazeči, úřady – příkladem jsou třeba náklady na 

telefonní hovory s uchazeči, korespondenci či komunikaci s úřady práce nebo také 

s jinými externími subjekty, které jsou zapojeny do procesu výběru zaměstnanců, 

 administrativní náklady – mezi administrativní náklady můžeme zařadit například 

zajištění pomůcek, poštovné, kancelářské potřeby, zavedení uchazečů do databáze, 

vystavení potvrzení pro úřady práce apod. (Horváthová a kol., 2014). 

3.6 Odpovědnost za proces výběru zaměstnanců 

Při výběru zaměstnanců mají manažeři a personalisté rozdílné role. Personalisté 

dohlížejí na samotný průběh výběru. Zabezpečují legislativní rámec procesu, dohlížejí na to, 

aby byl průběh procesu v souladu nejen s platnými zákony, ale také s předpisy organizace, 

školí jednotlivé účastníky výběrového řízení, pomáhají s výběrem metod, jež budou při 

výběru použity či poskytují odborný názor při posuzování jednotlivých uchazečů. Dále také 

zajišťují administrativní stránku výběru, tvoří personální plány, popisy činností a stanovují 

časový harmonogram. 

Zatímco personalisté přebírají organizační roli, manažeři, ať už linioví či vrcholoví, 

proces výběru zaměstnanců konkrétně realizují. Mezi činnosti, které vykonávají, můžeme 

zařadit tvorbu otázek pohovorů, participaci na volbě metody či vedení pohovorů a assessment 

centre. Po celou dobu procesu výběru komunikují s personalisty, ovšem manažeři jsou ti, kteří 

provádějí konečné rozhodnutí o přijetí (Horváthová a kol., 2014). 

3.7 Vztah výběru k ostatním personálním činnostem 

Již dříve jsme zmínili, že výběr zaměstnanců, jako jedna z personálních činností, je 

velmi úzce provázána s činnostmi ostatními. 

V prvé řadě jde o získávání zaměstnanců, které výběru předcházejí. V rámci získávání 

vytváříme plán přijímání nových zaměstnanců, který stanovuje mimo jiné také počet 

uchazečů. Dle počtu pak musíme přizpůsobovat časový rámec výběru a volbu metod. Dalším 

faktorem, který úzce ovlivňuje průběh výběru zaměstnanců je popis a specifikace pracovního 

místa, podle kterého určujeme především metodu výběru. Je zde tedy důležité, zdali jde 
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například o pracovníka na pozici manažera či dělníka. Provádění efektivního výběru zajisté 

ovlivní i vzdělávání v organizaci. Čím vhodnější a kvalitnější zaměstnance budeme mít, tím 

nižší či jinak směřovaná bude potřeba vzdělávání.  

Výběr zaměstnanců je také úzce provázán s hodnocením a odměňováním 

zaměstnanců. Hodnocení nám v podstatě ověřuje kvalitu a úspěšnost výběru. Můžeme zjistit, 

jestli jsme vybrali kvalitní pracovníky, co opravdu splňují požadavky organizace  

a napomáhají tak naplnění jejich cílů. Zatímco odměňování a stanovení mezd či platů může 

ovlivňovat množství uchazečů, kteří se nám na danou pozici přihlásí. Na lépe ohodnocenou 

pozici budeme mít zajisté více uchazečů a je tedy z čeho vybírat. 

Další důležitou vazbou je navázání výběru na rozmísťování a uvolňování lidí 

z organizace. Pokud totiž věnujeme výběru velkou pozornost, je realizován pečlivě a se 

záměrem naplnění cílů organizace, můžeme snížit míru fluktuace a to ať už interní, mezi 

jednotlivými pozicemi, nebo externí, mezi organizacemi.  

Výběr zaměstnanců může být ovlivněn také nefunkčním či neefektivním personálním 

informačním systémem a samozřejmě nedostačujícím výzkume trhu, co bychom ale měli také 

zmínit, je návaznost výběru na náklady organizace. Efektivní a precizní realizace výběru 

zaměstnanců může snížit především náklady na čas, energii, školení personalistů, propouštění 

zaměstnanců či samotné výzkumy trhu. 

3.8 Trendy ve výběru zaměstnanců 

Současná doba se vyznačuje neustálými inovacemi a novátorstvím. Ani v oblasti řízení 

lidských zdrojů tomu není jinak. Nejnovějšími trendy v oblasti výběru je využití externích 

firem, tedy outsourcingu a přecházení na e – recruitment. 

3.8.1  Outsourcing 

Nejčastěji jsou využívány personální či zprostředkovatelské agentury či speciálně 

školení pracovníci (head hunters). Outsourcing představuje ve své podstatě úsporu a to nejen 

finančních prostředků, které by musela organizace vynaložit na realizaci výběru, tvorbu 

klasifikací a metodologických postupů, ale také času na přípravu, průběh procesu a potíží, 

které by organizaci zajisté vznikly, pokud by se bez adekvátních prostředků, snažila realizovat 

výběr sama.   
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3.8.2  E – recruitment 

Představuje využívání internetu jako nástroje pro zjednodušení a urychlení některých 

fází výběru, tedy především předvýběr, ale často i samotný výběr. Většinou jde buďto  

o veřejnosti přístupné nebo nepřístupné stránky, nebo o komunikační platformu (Facebook, 

Viber, Skype).  

Výhodami je rychlost kontaktu s uchazeči, jednoduchost (dnes má již téměř každý 

doma počítač či notebook a je možné se spojit s uchazečem v horizontu pár minut), snížení 

nákladů na realizaci předvýběru (není potřeba rezervace místnosti, vybavení, uchazeč nemusí 

dojíždět, organizace nemusí proplácet náklady na cestu), v případě elektronických testů je 

velkou výhodou rychlost a snadná proveditelnosti a zajištění srovnatelnosti výsledků 

uchazečů. 

Každá metoda má ovšem i své nevýhody. V případě využití e – recruitmentu se 

můžeme setkat například s přehnaně velkým počtem uchazečů, neosobitostí pohovorů či se 

selháním samotného média, nedoručením e-mailu, pádem serveru apod. (Armstrong, 2007). 

3.9 Adaptace – základní pojmy, východiska 

Adaptací, respektive orientací zaměstnanců rozumíme především uvedení 

zaměstnance do pracovního procesu a prostředí a to nejen z praktického pohledu, ale také 

z toho administrativního. Adaptace může být prováděna nejen u nového zaměstnance, ale je 

vhodná i u externího kolegy, který dané prostředí nezná. 

Hlavním cílem adaptace je tedy urychlit, zjednodušit a zpříjemnit začlenění 

zaměstnance do pracovního procesu. Adaptace je ovlivněna pracovní pozicí, prostředím  

i samotnou organizací (Dvořáková, 2007). 

3.10 Řízení adaptace 

V rámci řízení adaptačního procesu sledují manažeři dva aspekty. Jde o aspekt 

pracovníka, kdy sledují jeho rozvoj, spokojenost, snahu, uspokojení potřeby a dále o aspekt 

organizace (rychlé přizpůsobení práci a pracovnímu prostředí, pracovní výkon, identifikace 

s pracovními kolegy, naplňování cílů organizace). Sledování a koordinace těchto dvou 

aspektů by mělo vést k naplnění cílů řízení adaptace, kterými jsou: 

 efektivní a rychlé zvládnutí pracovních požadavků uchazečem, 

 získání představy o budoucím růstu uchazeče, 
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 socializace, začlenění do pracovních a sociálních vztahů a systému organizace, 

 z hlediska organizace je to snižování nákladů, zvyšování efektivity a stability 

pracovních týmů (Bedrnová, 2007). 

Základním členěním adaptačního procesu je rozlišení na formální a neformální 

adaptaci. Formální představuje řízený proces, který má v organizaci přesně danou formu a řídí 

se určitými pravidly, zatímco neformální adaptace představuje přirozený průběh 

přizpůsobování se zaměstnance, který se nechá ovlivňovat různými vlivy zvenku, ale také 

svými vlastními názory a motivacemi (Šikýř, 2012). 

Jedinec se nepřizpůsobuje v novém zaměstnání pouze pracovnímu místu nebo 

prostředí, ale reaguje také na kolektiv. Z toho pohledu můžeme adaptační proces rozdělit na 

pracovní a sociální. 

Pracovní adaptace – přizpůsobení se pracovníka na práci samotnou a fyzické 

prostředí, tedy propojení kompetencí zaměstnance se specifiky pracovního místa a dále 

průběžné přizpůsobování se vědeckotechnologickým změnám v organizaci.  

Sociální adaptace – začlenění zaměstnance do stávajícího kolektivu na pracovišti, 

vytvoření základních vazeb mezi nadřízenými a kolegy (ty jsou dále rozvíjeny, prohlubovány 

či měněny, například při změně pracovní pozice).  

Úspěšné zvládnutí adaptačního procesu se vyznačuje zvládnutím obou rovin, jak 

sociální, tak i pracovní. V případě, že si totiž zaměstnanec nebude schopen vytvořit sociální 

vazby na pracovišti, postupem času bude nešťastný a z organizace odejde, protože socializace 

je podstatou člověka (Bedrnová, 2007). 

Adaptaci můžeme také dělit podle toho, jak širokou oblast zahrnuje: 

Celoorganizační adaptace zahrnuje seznámení pracovníka se základními dokumenty 

organizace. Jde například o její charakteristiku, bezpečnostní předpisy, zaměstnanecké 

benefity, základní povinnosti, dokumenty stanovující pravidla ochrany dat či kolektivní 

smlouva. 

Skupinová adaptace představuje přizpůsobení se zaměstnance svému konkrétnímu 

týmu, ve kterém bude pracovat a učit se pravidlům, které v tomto týmu platí. Může jít o zvyky 

pracovní (docházkový systém, pauzy na oběd, termíny) nebo také mimopracovní 

(teambuildingy, oslavy narozenin). 
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Posledním druhem je pak adaptace na pracovní pozici. Zde se zaměstnanec snaží 

osvojit si postupy a pravidla, která musí být dodržována při každodenním výkonu jeho práce. 

Může jít v praxi třeba o postupy při obsluhování CNC stroje, provádění odběru krve či 

zavádění pracovníků do databáze úřadu práce (Horváthová a kol., 2014). 

3.10.1 Individuální plán adaptace 

Každý zaměstnanec by měl mít vytvořen svůj konkrétní individuální plán adaptace, 

který zahrnuje nejen jednotlivé kroky, které mají být splněný, ale také časový harmonogram, 

který by měl být dodržen. Dodržení adaptačního plánu napomáhá k efektivnímu řízení 

adaptace jako takové. V rámci adaptační plánu by měla být naplánována jak adaptace 

celoorganizační, tak i na pracovní místo (Kociánová, 2010). 

3.10.2 Metody adaptace 

Při adaptaci zaměstnanců můžeme využít různých metod, popřípadě je mezi sebou 

kombinovat. Jsou to: 

 Mentoring – Mentoring můžeme definovat jako dlouhodobé a význačné pozitivní 

ovlivňování lidského života. V procesu adaptace je mentorem člověk, který se snaží 

nového zaměstnance, zpravidla po celou dobu adaptace, popřípadě i déle, vést, radit 

mu, motivovat ho či ukázat mu, jak práci správně vykonávat. Věnuje se mu, předává 

mu svůj know-how a podporuje růst jeho schopností (Gordon, 2002) 

 Coaching – Zatím co mentor zaměstnance vede, ukazuje mu, jakým způsobem 

pracovat, radí mu a podporuje ho, coach se snaží v zaměstnanci objevit nový 

potenciál, resp. snaží se, aby ho zaměstnanec objevil sám. Snaží se maximalizovat 

zaměstnancův výkon skrz vnitřní motivaci a sebedůvěru a pomáhá mu pochopit  

a poznat, neučí ho. (Whitmore, 2009) 

 Rotace práce – Při rotaci práce si nový zaměstnanec zkouší práci na různých 

pracovištích v rámci organizace. S rostoucím trendem snižující se specializace je tato 

metoda stále více v organizacích využívaná. Zaměstnanec takto získá nejen cenné 

zkušenosti a dovednosti k výkonu práce, ale také přehled o kontinuitě daných procesů. 

 Zpětná vazba – Zpětná vazba představuje vzájemné hodnocení obou 

zainteresovaných stran, tedy zaměstnance a nejčastěji nadřízeného, na průběh celé 

adaptace. Dle výzkumu společnosti DMC Management, která zkoumala úroveň 

adaptačního procesu u 88 respondentů (organizace z oblastí výroby, obchodu  

a služeb), však ke zpětné vazbě ze strany zaměstnanců často nedochází. Zpětná vazba 
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zaměstnanců ovšem může přispět ke snížení nákladu na získávání a výběr 

zaměstnanců a snížit fluktuaci. 

3.10.3 Adaptační balíček 

Při přijetí na jakoukoliv pozici, by měl nový zaměstnanec obdržet takzvaný adaptační 

či orientační balíček. Tento se liší nejen v každé organizaci, ale částečně i co se týče pozic. 

Obecně můžeme adaptační balíček popsat jako soubor veškerých informací, které by měl 

zaměstnanec vědět či si osvojit při nástupu na pracovní místo.  

Jsou to informace typu: 

1. Vize, cíl a deskripce organizace – čím se organizace zabývá, krátká historie, její vize  

a plán do budoucna, popis podnikové kultury, norem a nařízení, 

2. Organizační struktura – současná, popřípadě jaká by měla být v budoucnu, zařazení 

pracovníka do organizační struktury, vztahy nad/podřízenosti, 

3. Plán či mapa organizace s vytyčenými únikovými východy – nemusí být nutně 

v adaptačním balíčku, ale musí být na viditelném místě a zaměstnanec ji musí umět 

vyhledat, 

4. Odměňování – tarify a třídy, výše mzdy, možnosti odměňování (hmotné/nehmotné), 

srážky ze mzdy, zálohy, možnosti půjček, 

5. Materiály zahrnující popis pracovního místa – jaké jsou požadavky a povinnosti na 

dané pozici, co se od zaměstnance očekává, jaké jsou termíny dokončení práce, jaký 

materiál a pomůcky má používat, 

6. Kopie kolektivní smlouvy, existují – li v organizaci odbory, 

7. Kopie dokumentace pro hodnocení výkonu zaměstnanců – dle jakých kritérií a jak 

často jsou zaměstnanci hodnoceni, kým jsou hodnoceni, jak hodnocení probíhá a jak 

se dozví výsledky, 

8. Telefonní čísla klíčových pracovníků – nejčastěji na nadřízeného, technickou a IT 

podporu a kontakt pro nouzové situace, 

9. Seznam zaměstnaneckých výhod – jakým způsobem jsou zaměstnanci přidělovány 

zaměstnanecké výhody (cafeteria, systém jádra, systém bloků), z jakých oblastí může 

čerpat a do jaké výše, 

10. Soupis svátků a dnů pracovního volna, 
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11. Popis činností v případě nouze, evakuace – kudy se v případě spuštění alarmu opouští 

budova, komu se hlásit, kde je místo setkání, jestli má odnášet nějaké pracovní 

pomůcky, pojištění osobních věcí, 

12. Přehled možností vzdělávání a rozvoje – kurzy, které organizace nabízí (soft/hard 

skills), možnost řízení kariéry, jazykové kurzy, podmínky zařazení do kurzu, audity 

jazykových dovedností (Koubek, 2007). 

3.11 Průběh adaptace 

Průběh adaptace zahrnuje několik dílčích kroků, kterým předchází sestavení 

podrobného plánu. Ne všechny kroky jsou v každé organizaci dodržovány, samotný proces 

adaptace je tak jako řízení, cíl či plánování přizpůsoben organizaci samotné a jejím 

možnostem či cílů. 

1. Seznámení personalistů a manažerů s adaptačním plánem a všemi jeho částmi – 

Podrobný rozbor a studie, jak má plán probíhat a jestli má nějaké dílčí body, 

2. Nástupní pohovor – Zaměstnanec je většinou do organizace uveden svým přímým 

nadřízeným, který mu stručně shrne základní informace o společnosti a práci, kterou 

bude vykonávat. Nadřízeného může do jisté míry nahradit i zkušený kolega, pokud 

jde o menší organizaci,  

3. Seznámení pracovníka s pracovištěm – Uvedeme zaměstnance k jeho stolu, skřínce 

apod., ukážeme mu jeho nástroje,  

4. Představení pracovníka skupině – Nejen, že pracovníka představíme, ale 

představíme kolegy i jemu, zároveň je mu většinou přiřazen školitel, pokud jím není 

přímý nadřízený, 

5. Průběžné monitorování pracovníka – Probíhá systematické pozorování, jak si vede, 

jaké dělá chyby, co mu jde naopak dobře, konzultace, vysvětlování, 

6. Systematická a periodická kontrola plnění adaptačního plánu, 

7. Hodnocení průběhu adaptace – Zjišťujeme, zdali je spokojen zaměstnanec  

i organizace s jeho výsledky, zdali si vytvořil vztahy v kolektivu, zvykl si na 

prostředí, vyžaduje nějaké změny, jestli naplnil kvóty (Bedrnová, 2007). 

3.12 Objekty adaptace 

Rozhodující roli v adaptačním procesu mají dozajista manažeři a personalisté, ovšem 

účastníků je v tomto procesu daleko více.  
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Noví zaměstnanci – jsou to tedy nově příchozí zaměstnanci, kteří v organizaci nikdy 

nepracovali, popřípadě takoví, kteří vstupují do svého prvního zaměstnání. Největší vliv na 

průběh jejich adaptace má většinou přímý nadřízený nebo také kolega, který je poradcem 

zaměstnance. Často je v rámci adaptačního procesu poměrně brzy realizován hodnotící 

pohovor, nově příchozí totiž přináší do organizace nové nápady a ideje a ty by měly být 

aktuálně využity. 

Zaměstnanci, vracející se na pracoviště – může jít o zaměstnance vracející se 

z mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobé nemocenské nebo třeba o již propuštěné 

zaměstnance, kteří se ale přihlásili do organizace znova. V případě, že bychom měli 

organizaci, která se zaměřuje na příklad na technologie, IT a podobně, musíme počítat s tím, 

že se podmínky a procesy mohou velmi rychle měnit, proto i zaměstnanec, který byl mimo 

organizaci pouze měsíc, je nucen projít adaptačním procesem, protože bez něj by nebyl 

schopen přizpůsobit se změnám s požadovanou rychlostí a efektivitou. 

Změna pracovní pozice – zaměstnanci mohou přecházet buďto horizontálním nebo 

vertikálním způsobem mezi pozicemi. Vždy je ale třeba podstoupit adaptaci v určitě formě. 

Nemusí jít o úplnou verzi adaptačního procesu, protože zaměstnance již organizaci zná a tak 

není nutno mu poskytovat základní informace, adaptace na pracovní pozici a kolektiv je ale 

většinou nutná. 

Pracovní týmy – týmy mohou být objektem adaptace například v případě zavádění 

nějaké inovace, nového nástroje, postupu či techniky. Je vhodné umožnit týmu participaci již 

na zavádění inovace do organizace, čímž mohou lépe pochopit danou problematiku  

a adaptační proces bude kratší. Řízení adaptace týmu ovšem vyžaduje větší propracovanost 

plánů a zkušenosti manažerů (Bedrnová, 2007). 

3.13 Výsledek a hodnocení adaptace 

Jak již bylo řečeno, cílem adaptačního procesu je usnadnění, urychlení a zefektivnění 

procesu přizpůsobení se příchozího zaměstnance v organizaci. Ne vždy se ale tento proces 

podaří provést s kladnými výsledky. Výsledkem adaptace je tedy v tom nejpřijatelnějším 

případě úspěšné zařazení pracovníka, kdy rozumí práci, ví, jak ji provádět a vytvořil si vztahy 

jak nadřízenosti, tak kolegiální vztahy či vztahy podřízenosti. Může se ovšem stát, že 

pracovník zjistil, že práci nezvládá, nechápe či vykonávat nemůže, nevytvořil si vztahy nebo 

nesouhlasí jednoduše s vizí a cíli organizace a opouští ji tedy ještě v rámci procesu adaptace. 
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Posledním výsledkem je pak prodloužení adaptačního procesu a to v případě, že organizace 

daného zaměstnance opravdu chce zaměstnávat, ten ale potřebuje delší dobu, než byla 

původně na adaptaci plánována.  

Pro organizaci je důležité, aby se nově příchozí vhodně adaptoval, zapracoval se a 

následně odváděl co nejlepší výkon. Je proto vhodné provádět průběžné hodnocení 

adaptačního procesu, ať už pomocí osobního kontaktu, kdy se nadřízený zaměstnance ptá, jak 

mu práce jde, jestli byl schopný se naučit postupy, jestli práci rozumí  

a jak se cítí v kolektivu anebo například pomocí přezkoušení, zadání úkolu a podobně.   

3.14 Náklady adaptace 

Náklady adaptačního procesu jsou obdobné jako u výběru zaměstnanců. Jde o: 

 Čas – například čas, spojený s přípravou adaptačních plánů, čas mentora či 

coache v průběhu adaptace, doba strávená vyhodnocením adaptace, 

 Mzdové náklady – mzda či plat personalistů a nadřízených, 

 Administrativní náklady – spojené s vytvořením potřebných dokumentů, 

vytisknutí manuálů, adaptačního plánu, vytvoření testů k přezkoušení, 

 Pomůcky – zde bychom mohli uvést vše, co bude zaměstnanec potřebovat ke 

své práci, tedy nástroje, kancelářské potřeby, skřínka apod. 

3.15 Odpovědnost za průběh adaptace 

Role manažerů a personalistů se v procesu adaptace od výběru příliš neliší. Co se týče 

manažerů, hrají zde velkou roli přímí nadřízení, kteří zajišťují například přístupy pro 

zaměstnance, řeší různé problémy, které mohou vzniknout během adaptační doby či zkouší  

a hodnotí nově příchozí. Personalisté opět zabezpečují organizační rámec celého procesu. 

Tvoří adaptační plán, orientační balíček a připravují příslušné dokumenty, například při 

školení BOZP a PO. 

Za proces adaptace je zodpovědný ovšem také sám zaměstnanec, protože v prvé řadě 

na něm záleží, jestli bude tento proces úspěšný či nikoliv. Je důležité, aby měl zaměstnanec 

nejen schopnost se učit, ale byl také motivován a chtěl se aklimatizovat na novém pracovišti. 

Kromě těchto účastníků adaptace můžeme vyčlenit také odpovědnost mentora, který přímo 

spolupracuje s novým zaměstnancem a vede ho po dobu adaptace, popřípadě spolupracovníků 

(Horváthová a kol., 2014).   



40 

 

4 Charakteristika organizace 

Pro vytvoření praktické části této diplomové práce a realizaci dotazníkového šetření 

byla vybrána Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě (FNsPO). V rámci pracoviště bylo 

pak provedeno zúžení oblasti zaměření práce na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní 

péče (OPRIP) a to na obě jeho části, tedy A i B. Část A zahrnuje také pracoviště eliminačních 

metod, zaměřené na léčbu akutního a chronického selhání ledvin. 

Fakultní nemocnice s poliklinikou je příspěvkovou organizací vytvořenou 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a nachází se v Ostravě – Porubě. Je jedním  

z nejšpičkovějších nemocničních zařízení v České republice a je největším zařízením tohoto 

druhu na severní Moravě. Fakultní nemocnice poskytuje péči přibližné pro 1,2 milionů 

obyvatel a průměrně hospitalizuje až 46 400 pacientů za rok. Co se týče ambulantního 

ošetření, jde o více než půl milionu pacientů. Na obrázku 4.1 můžeme vidět areál nemocnice, 

který se skládá z několika pavilonů. Klinika dětského lékařství, kde se nachází dětské 

oddělení, jímž se budeme v diplomové práci zabývat, je v nejzazší části areálu nemocnice. 

Mezi přednosti zařízení patří nejen možnost komplexní péče od diagnostiky, po 

doléčovací péči, ale také vybavenost nemocnice. Nemocnice se pyšní špičkovým vybavením, 

aplikací nových léčebných postupů a programů, vysokou kvalifikací a především výukovými 

a školícími programy pro studenty. 

 

Zdroj: http://www.fno.cz/informace-o-nemocnici/vitejte-na-strankach-fakultni-nemocnice-v-

ostrave 

Obr. 4.1 Areál Fakultní nemocnice v Porubě 
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4.1 Historie organizace 

Základy dnešní Fakultní nemocnice v Ostravě vznikly v roce 1912, kdy byla 

postavena Epidemická nemocnice Vítkovice – Zábřeh. Přibližně za dalších 15 let byly 

dostavěny další části a pavilony s modernější výbavou, například v roce 1933 bylo poprvé 

otevřeno oddělení gynekologicko – porodnické, zde byl také nainstalován první rentgen.  

O dva roky později pak nemocnice koupila první EKG přístroj. 

Za druhé světové války sloužila nemocnice jako vojenský lazaret, ovšem po náletech 

ke konci války byla nemocnice z velké části zničena a trvalo přibližně dalších 10 let, než byla 

všechna dosavadní oddělení plně funkční. 

Během dalších desetiletí se vedení nemocnice ve spolupráci s Ostravskou univerzitou 

snažilo o přetvoření instituce na fakultativní zařízení, což se jim nakonec povedlo a tak 

v Ostravě roku 1992 vzniká Fakultní nemocnice s poliklinikou, která skýtá 40 klinik, 

oddělení, laboratoří a nemocniční lékárnu.   

4.2 Poslání organizace 

Posláním organizace je zajištění služeb pacientům ve špičkové kvalitě v různých 

lékařských oborech, komplexní zdravotní péče poskytována odborníky a vytvoření image 

excelentní, spolehlivé a bezpečné nemocnice. Nemocnice si klade za misi také vychovávat  

a edukovat mladé lékaře a sestry a rozvíjet jejich potenciál za účelem zajištění co 

nejkvalitnější péče v Moravskoslezském kraji, 

Základními hodnotami jsou: 

 Kvalitně léčený pacient, 

 Pacientova spokojenost, 

 Seberealizace zaměstnanců při zajímavé práci, sebemotivace, 

 Kvalitní klientské vztahy, vstřícná spolupráce, 

 Loajalita vůči nemocnici. 

4.3 Zaměstnanci 

FNsPO zaměstnává 3180 zaměstnanců. Tyto můžeme dále členit na 500 lékařů, 1320 

sester a 450 pomocných pracovníků, nejčastěji ošetřovatelů, pracovnic v kuchyni, 
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rehabilitačních pracovnic, pracovníků technické podpory a podobně. Co se týče úklidových 

sil, najímá organizace externí firmu. 

Ve vedení organizace je ředitel, kterému se zodpovídají jednotliví náměstkové (viz 

Příloha 1 – Organizační struktura). Nemocnice má vyčleněn personální útvar spadající pod 

náměstka ředitele pro personální řízení, který se dále dělí na odbor personální práce a mezd  

a odbor vzdělávání. Celkem zahrnuje 10 lidí. V rámci odboru personální práce a mezd je dále 

řešena péče o zaměstnance a problematika zaměstnanosti, tedy i samotný výběr zaměstnanců. 

4.4 OPRIP A a B 

Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče je zaměřeno na léčbu dětí do 18 let, 

které jsou v kritickém stavu ohrožující jejich život. Tato léčba je poskytovaná kvalitně 

vyškoleným personálem, který využívá moderní přístroje na podporu orgánového selhání  

a podporu funkce organizmu. Jak již bylo výše zmíněno, oddělení OPRIP je rozděleno na dvě 

části. 

Obě části oddělení jsou zaměřeny na léčbu pacientů s interními diagnózami  

a polytraumatickým postižením. V obou částech se nachází šest resuscitačních lůžek  

a personál je zde schopen poskytovat stejnou péči. Všechna resuscitační lůžka jsou vybavena 

ventilací, resuscitační techniku, monitorovacími jednotkami a infuzním vybavením. 

Pracoviště eliminačních metod zahrnuje 2 lůžka a pracují zde speciálně vzdělané zdravotní 

sestry. 

4.4.1  Zaměstnanci 

Co do počtu zaměstnanců je na oddělení OPRIP zaměstnáno 42 sester  

a 6 ošetřovatelek (na každé části 21 sester a 3 ošetřovatelky). V tomto počtu není zahrnuta 

vrchní sestra, která zastřešuje celkový chod oddělení, personální stránku, řeší organizační 

problémy a komunikuje s vedením jak dětské kliniky, tak celé nemocnice. Vedoucím 

pracovníkem na každé části oddělení je staniční sestra, která plánuje směny, potřebu 

materiálu, personální zajištění a organizační záležitosti na denní bázi. Na každé směně je pak 

také určená sestra směnová, která má zodpovědnost za průběh dané směny především 

v nepřítomnosti staniční sestry. Na OPRIP A, B zároveň slouží 14 lékařů, z čehož čtyři 

dochází z jiných oddělení na dětské klinice, aby byly pokryty směny.   



43 

 

5 Popis a analýza procesů výběru a adaptace zaměstnanců ve 

vybrané organizaci 

V této kapitole si nejprve uvedeme, jak je proces výběru a adaptace zaměstnanců na 

odděleních OPRIP A i B realizován. Potřebné informace k deskripci procesů byly získány na 

základě pohovoru s personalistkou a zaměstnancem oddělení OPRIP.  

 V druhé části pak provedeme analýzu dotazníkového šetření, jež bylo zvoleno jako 

metoda získání potřebných dat pro navržení závěrečných doporučení. 

5.1 Popis výběru zaměstnanců 

Jak jsme si uvedli v teoretické části práce, výběru zaměstnanců předchází jejich 

získávání. V rámci oddělení OPRIP ve fakultní nemocnici si tedy vedoucí pracovník určí 

nejprve požadavky na uchazeče, vytvoří popis pracovního místa a jeho specifikaci podle 

aktuální potřeby a ten následně předloží personalistce. Pro přípravu požadavků na uchazeče se 

vychází spíše ze zkušeností, sestry nepoužívají žádný z modelů (sedmibodový, kompetenční) 

uvedených v teoretické části práce. 

Personalistka dále vytvoří nabídku na pracovní pozici, kterou zveřejní na intranetu 

nemocnice. Primárně jsou tedy využívány interní zdroje organizace a pouze v případě, že by 

byl nedostatek zájemců, je nabídka zveřejněna mimo interní prostředí nemocnice, nejčastěji 

pak na samotné stránky fakultní nemocnice či na placené webové stránky zaměřené na 

vyhledávání práce. Zde se ovšem vyvěšují spíše velmi specifické pozice, které vyžadují 

velkou specializaci. Personalisté si také vedou evidenci případných uchazečů, kteří jim třeba 

již před časem zaslali životopis a mohou je tak v případě potřeby kontaktovat. 

Samotný proces výběru je pak realizován dvěma způsoby a to podle dané pozice. 

Nejprve se tedy budeme zabývat výběrem zaměstnanců na pozice vedoucí, tedy na pozici 

staniční a vrchní sestry, lékaře, primáře a přednosty oddělení. 

5.1.1  Proces výběrového řízení na vedoucí pozice 

V případě vedoucích pozic je třeba, aby uchazeč zaslal životopis s průvodním 

dopisem, ve kterém uvádí důvody, proč se uchazeč o místo zajímá a případně jaké kvality 

může nabídnout. Dále je také třeba, aby měl potřebné vzdělání, zde se požadavky mohou lišit 

například u lékaře a staniční sestry, a pak také potřebnou praxi ve vedení. Tato praxe se pak 

pohybuje od dvou do pěti let, u primáře je to pak až 10 let. Vedoucí pracovníci mohou být 
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vybíráni také z interních zdrojů, ovšem za předpokladu, že si zajistí potřebnou kvalifikaci pro 

pracoviště, na které by chtěli přecházet. Nemocnice samozřejmě tento proces finančně 

zabezpečuje.  

Metodou výběrového řízení pro vedoucí pozice je pohovor, kdy je uchazeč hodnocen 

výběrovou komisí složenou ze sedmi členů. Tato komise se skládá z různých odborníků, 

v závislosti na pozici, která je obsazována. Vždy je zde přítomen zástupce personálního 

útvaru, odborové organizace, nadřízený pracovník daného oddělení, zástupce komory či 

členové lékařského odborového klubu, popřípadě unie sester.  

Komise tedy na základě zodpovězených otázek, které jsou předem částečně 

připraveny, a jde tedy o polostrukturovaný pohovor, vyhodnotí uchazeče a rozhodne o jeho 

přijetí či naopak nepřijetí.  

5.1.2  Proces výběrového řízení na pozici zdravotní sestry a ošetřovatelů 

Všeobecné zdravotní sestry a ošetřovatelé jsou vybíráni již méně náročným způsobem. 

Uchazeč musí i v tomto případě zaslat životopis, ovšem motivační dopis není vyžadován. 

Výběrové řízení zastřešuje vrchní sestra, která si uchazeče pozve na pohovor. Tento pohovor 

je ovšem nestrukturovaný a tak se vrchní sestra ptá na to, co uzná za vhodné a co potřebuje 

zjistit. Zajímá se nejen o vzdělání, ale také o předchozí praxi a zkušenosti uchazeče. Na 

základě získaných informací se pak snaží o efektivní rozmístění uchazečů na nabízené pozice. 

Dle slov personalistky jsou ovšem stále častěji velmi důležité požadavky samotných uchazečů  

a vedoucí pracovník jim často musí vyjít vstříc. V rámci výběru zaměstnanců není realizovaná 

žádná praktická ukázka či prozkoušení teoretických znalostí, ty jsou zjišťovány a ověřovány 

až při adaptaci po přijetí uchazeče. 

V případě, že je uchazeč přijat, vedoucí pracovník mu zběžně ukáže pracoviště  

a následně přechází k procesu přijímání. Uchazeči jsou přijímání na dobu určitou, jeden rok, 

s tříměsíční zkušební dobou. Z rozhovoru s personalistkou jsme dále zjistili, že se metoda 

výběru neliší ani v případě, že jsou uchazeči z různých škol (VŠ, SŠ), ani v případě, že jich je 

větší počet. Používanou metodou je stále nestrukturovaný pohovor.  

5.2 Proces adaptace zaměstnanců 

Při charakteristice procesu adaptace na oddělení OPRIP se budeme zabývat pouze 

adaptací všeobecných zdravotních sester a ošetřovatelů. Základní proces adaptace řádových 

zaměstnanců je ve fakultní nemocnici pro všechna oddělení stejný. Co se týče časového 
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horizontu, jde většinou o proces dlouhý tři až šest měsíců, ve výjimečných případech může 

ovšem trvat až rok. Adaptace neprobíhá pouze v případě příchodu nového zaměstnance, ale 

také například při opětovném nástupu po mateřské či rodičovské dovolené. Jako metodu 

personalisté zvolili mentoring. Nyní si tedy přestavíme, jak celý proces probíhá. 

5.2.1  Vstupní informace 

První den nástupu na pracoviště je zaměstnanec nejprve seznámen se školitelem, který 

ho bude provádět, podporovat a mentorovat po celou dobu adaptačního procesu. Tímto 

školitelem je nejčastěji všeobecná zdravotní sestra, která má specializaci ARIP, popřípadě  

i mentorské osvědčení, ovšem může jim být i sám nadřízený. 

Nadřízený nebo školitel pak nového zaměstnance představí kolegům, kteří jsou 

aktuálně na pracovišti (na pracovišti jsou denně tři či čtyři sestry a ošetřovatel/ka) a provede 

ho pracovištěm. Dále ho také poučí o průběhu samotného adaptačního procesu, termínech, jež 

musí dodržet a o školeních, jež musí navštívit. Poučí ho také o způsobu ukončení adaptace na 

pracovišti a jejího následného hodnocení. 

Zaměstnanec se spoustu informací dozvídá už při výběrovém pohovoru či procesu 

přijímání, ovšem důležité informace, týkající se pracovní náplně, pracovní doby  

a odměňování, jsou školitelem první den adaptačního procesu znova zopakovány, aby měl 

jistotu, že zaměstnance vše správně pochopil. V neposlední řadě je pak zaměstnanec 

proškolen v rámci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

Každý nově příchozí zaměstnanec dostává adaptační balíček, který personalisté 

vylepšili před dvěma lety o Informace pro nové zaměstnance. Dříve nebyly informace takto 

shrnuty, ovšem základní informace byly zaměstnancům poskytnuty i kdysi. Balíček obsahuje: 

 osobní dotazník, 

 informace pro nové zaměstnance, 

 popis pracovní činnosti. 

Informace pro nové zaměstnance (titulní strana viz Příloha č. 5), představují brožurku, 

která obsahuje: 

 poslání a základní hodnoty organizace, 

 postup při nástupu do pracovního poměru,  
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 popis adaptačního procesu a jednotlivých školení, které musí zaměstnanec 

navštívit, 

 možnosti péče poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci (ubytování, 

stravování, knihovna apod.), 

 výplatní termíny, informace ohledně dovolené, výpovědní lhůty, 

 důležitá telefonní čísla. 

5.2.2  Základní dokumenty a předpisy 

Pro každého zaměstnance je vytvořen adaptační plán (viz Příloha 6), který má u sebe 

školitel a postupně jej vyplňuje. Najdeme v něm konkrétní popis aktivit, které mají být 

splněny, popis odborné části a tabulku obsahující vyhodnocení adaptačního procesu. Do 

tohoto archu by se měl při ukončení adaptace vyjádřit také příslušný zaměstnanec.  

Během prvního týdne od nástupu zaměstnance probíhá především seznámení se 

s pracovním, organizačním a provozním řádem, aby zaměstnance zjistil, jak například vypadá 

běžný pracovní den, jaké situace mohou nastat či jaké předpisy musí na pracovišti běžně 

dodržovat. Důležité je také, aby byl poučen o pravidlech evakuace, tedy například, jak 

zacházet s pacienty, jaké činnosti jsou prioritou při evakuaci, popřípadě co z pracoviště odnést 

a lokacích evakuačních východů.  

Dalšími základními dokumenty, které by měl zaměstnanec znát, jsou takzvaná Vnitřní 

řídící akta (VŘA), která doplňují a upřesňují předpisy týkající se hygienických  

a prevenčních opatření ohledně nakládání s desinfekcí a odpadem, sterilizace nástrojů  

a podobně. Jde o interní dokumenty vytvořené vedoucími pracovníky v návaznosti na 

vyhlášky a nařízení státu. Zaměstnanci je pak dále také ukázán interní informační systém 

organizace, ve kterém najde potřebné informace například o interních pozicích nebo si může 

objednat obědy. 

Ve fakultní nemocnici je zřízen Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, který 

čítá přibližně tisíc zástupců. Zaměstnanec je proto v prvním týdnu svého adaptačního období 

seznámen také s kolektivní smlouvou.  

5.2.3  Povinná školení a další průběh adaptace 

V následujících týdnech a měsících adaptačního procesu musí zaměstnanec navštívit 

určitá základní školení, takzvaný blok pěti základních školení s dvěma doprovodnými. 

Semináře jsou realizovány podle počtu příchozích nováčků, což znamená, že v případě přijetí 
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menšího počtu nových zaměstnanců jsou realizovány co dva měsíce, naopak v případě většího 

náboru i každý měsíc. Tento blok, jak bylo již výše zmíněno, obsahuje tedy pět různých 

školení. Zaměstnanec se při nich dozví, jak zajistit bezpečí pacienta, jak zvyšovat kvalitu péče 

o pacienty, jaká jsou jejich práva či jak zacházet s léčivy. 

Mimo těchto pět programů musí zaměstnanec projít také povinným kardio – 

resuscitačním školením, kde se prověří jeho znalost oživovací techniky a od letošního roku je 

zde povinně zařazeno také školení s názvem Hygiena rukou a manipulace s biologickým 

materiálem. 

5.2.4  Odborná část 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená školení neprobíhají ve fakultní nemocnici hned po 

nástupu každého zaměstnance, ale jak jsme již zmínili, tak v určitých intervalech podle počtu 

nových zaměstnanců, navštěvuje je daný zaměstnanec v průběhu zároveň probíhající 

praktické části.  

Po celou dobu adaptace pracuje tedy dotyčný pod dohledem školitele, který plní 

funkci mentora. Účelem tohoto mentoringu je vést zaměstnance, radit mu, popřípadě ukázat, 

jak nějakou činnost provést, jaké dokumenty vyplnit a samozřejmě jak správně pracovat 

s pacienty. 

5.2.5  Hodnocení adaptace 

V případě, že je adaptační proces delší než tři měsíce, zaučující se zaměstnanec musí 

složit test, pomocí kterého školitel či vedoucí pracovník zjistí, na jakou znalostní úroveň se 

dotyčný za uběhlé tři měsíce dostal. Ačkoliv má test pouze teoretickou část, je dostačující, 

protože praktické dovednosti ukazuje adaptující se denně na pracovišti.  

Druhá část hodnocení přichází při ukončení adaptačního procesu, kdy je zaměstnance 

hodnocen školitelem, popřípadě vedoucím pracovníkem, dle toho, kdo ho celou dobu vedl. 

Toto hodnocení je již v podstatě subjektivním vyhodnocením zaměstnancových nabytých 

znalostí, předpokladů, vlastností a osobnostních charakteristik, praktických dovedností  

a schopnosti realizovat práci na pracovišti. Vzhledem k tomu, že je práce na odděleních 

OPRIP velmi obtížná jak psychicky, tak fyzicky, je velmi důležité, aby byl zaměstnanec 

opravdu připraven a schopen práci zvládnout. 
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Adaptační plán se po skončení adaptace zakládá do osobní složky zaměstnance, která 

je archivována v prostorách personálního oddělení, spolu s životopisem, motivačním dopisem 

či kopiemi diplomů a různých osvědčení. 

Ve fakultní nemocnici je realizována také řízená sociální adaptace, kdy je pro nově 

příchozí zaměstnance z řad absolventů pořádáno setkání s úvodní řečí přednosty. Sociální 

adaptace jinak probíhá na bázi přirozené mezilidské interakce. Konkrétně na oddělení OPRIP 

jde o pořádání různých akcí od bowlingu po víkendové pobyty v horách, vše na náklady 

zaměstnanců. 

5.2.6  Náklady a měření odchodů 

Na základě rozhovoru s personalistkou ve Fakultní nemocnici v Ostravě jsme se 

dozvěděli, že v organizace žádným způsobem nezaznamenávají náklady spojené s výběrem  

a adaptací zaměstnanců. Mezi tyto náklady bychom ovšem určitě zařadili: 

 Mzda vedoucích pracovníků a školitelů, 

 Čas potřebný k výběru a adaptaci zaměstnanců, 

 Čas na přípravu adaptačního balíčku, 

 Náklady na tisk informační brožury, 

 Náklady s pojené s nákupem pomůcek a materiálu používaných při adaptaci 

zaměstnanců, 

 Administrativní náklady spojené s vystavením potřebných dokumentů  

a přístupů. 

Co se týče měření odchodů v organizaci, dle slov personalistky je měřena pouze 

celková fluktuace, tedy odchody i příchody v celé organizaci. Na jednotlivých odděleních se 

odchody neevidují. Zeptali jsme se tedy zaměstnance, jak často odcházejí zaměstnanci na 

oddělení OPRIP a zjistili jsme, že odchody jsou přibližně 1-2x za rok a to převážně kvůli 

mateřské dovolené.  

5.3 Analýza dotazníkového šetření 

V této podkapitole bude provedena analýza dotazníkového šetření zaměřeného na 

zjištění spokojenosti zaměstnanců oddělení OPRIP se stávajícími procesy výběru a adaptace 

zaměstnanců. Dotazník (viz Příloha 2) obsahuje celkem 26 otázek  

a byl sestaven tak, aby reflektoval problematiku řešenou v teoretické části práce. Každá 
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otázka bude okomentována a doplněna příslušným grafem zobrazujícím odpovědi 

dotazovaných. Zároveň budou u každé otázky, kromě otevřených a identifikačních, odpovědi 

zpracovány také do kontingenční tabulky. 

Dotazník je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na problematiku výběru 

zaměstnanců a obsahuje 12 otázek, druhá část je pak soustředěna na adaptaci zaměstnanců  

a obsahuje 14 otázek, včetně 2 identifikačních. Pomocí první identifikační otázky zjišťujeme, 

jak dlouho jsou zaměstnanci zaměstnaní na oddělení OPRIP a pomocí druhé, v jaké části 

oddělení pracují (A, B). Co se týče formulování jednotlivých otázek, 24 z celkového počtu je 

uzavřených a 2 jsou otevřené. 

Respondenty dotazníkového šetření byly všeobecné zdravotní sestry na pracovišti 

OPRIP včetně ošetřovatelů. Vedoucí pracovníci nebyli do dotazníkového šetření zahrnuti, 

jelikož se proces výběrového řízení a adaptace na tyto pozice velmi liší. Návratnost 

dotazníkového šetření byla 95,83%. Z rozdaného počtu 48 dotazníků se vyplněných navrátilo 

46. 

Otázka č. 1 Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o nabídce pracovní pozice 

V první otázce jsme zkoumali, jak se respondenti dozvěděli o nabídce práce na 

oddělení OPRIP. 76% (35) dotazovaných odpovědělo od známého (viz Graf 5.1). Po 

konzultaci se zaměstnancem části OPRIP A jsme zjistili, že je tento způsob zjišťování 

nejefektivnější  

a nejrychlejší. Všeobecné sestry si takto tvoří vlastní komunikační kanál. 18% (8) 

dotazovaných odpovědělo, že se o nabídce práce dozvědělo z internetových stránek 

organizace, 4% (2) ze sociálních médií a pouze ve dvou procentech se respondenti dozvěděli 

o dané pozici z novin. Co se týče jiných internetových stránek, tuto možnost nezvolil žádný 

z respondentů, což koresponduje s výše uvedenými informacemi o zveřejňování pracovních 

nabídek, které jsou vkládány na pracovní servery pouze v případě, že jde o speciální či řídící 

pozice. 

V tabulce 5.1 vidíme vzájemné vztahy mezi odpověďmi na první otázku a otázkami 

identifikačními. Z těchto výsledků je patrné, že zaměstnanci obou částí oddělení OPRIP 

využívali k získání informací o možnostech zaměstnání přibližně stejné zdroje. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2 Co Vás vedlo k odpovědi na nabídku? 

Respondenty na oddělení OPRIP vedla k odpovědi na nabídku práce nejvíce potřeba 

získání práce, což reflektuje poměrně vysokou nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 

v posledních letech (viz Tab. 5.2), která sice střídavě klesá, ale stále je jednou z nejvyšších 

v ČR. Podíl nezaměstnaných za rok 2014 byl v Moravskoslezském kraji 9,85% (ČSÚ, 2015). 

 

 

Graf 5.1 Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o nabídce pracovní pozice ? 

Tab. 5.1 Kontingenční tabulka k otázce č. 1 
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Zdroj: ČSÚ 

 Na Grafu 5.2 vidíme, že druhou nejčastější odpovědí na otázku číslo dvě byla 

zajímavost práce na oddělení OPRIP (22%), dále následovala potřeba změnit pracovní místo 

(15%) a jako poslední možnost dotazovaní volili možnost dobré jméno organizace a platové 

podmínky (9%). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Můžeme si povšimnout, že platové podmínky byly primárním důvodem spíš pro 

zaměstnance, kteří jsou v organizaci kratší dobu (Tab. 5.3), což může reflektovat kolísání 

ekonomiky, především v letech 2008 – 2009, protože přibližně v této době zaměstnanci 

nastupovali. V grafu 5.3 pak můžeme vidět vývoj HDP na 1 obyvatele od roku 2003. Dále 

Graf 5.2 Co Vás vedlo k odpovědi na nabídku? 

Tab. 5.2 Nezaměstnanost v ČR v letech 2000 – 2012. 



52 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Vývoj HDP na 1 obyvatele 

Vývoj HDP na 1 obyvatele

můžeme z tabulky vyčíst, že potřeba získat práci byla primární pohnutkou spíše pro 

zaměstnance v části OPRIP A. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: ČSÚ 

Otázka č. 3 Za jak dlouho Vás zástupci organizace kontaktovali po zaslání životopisu? 

V případě, že se uchazeč hlásí na nějakou pozici a absolvuje výběrové řízení, čeká, že 

ho budou personalisté či vedoucí pracovníci kontaktovat, zdali uspěl či nikoliv. Běžně se ale 

stává, že se zástupci organizace neozývají a tak je musí uchazeč kontaktovat sám. Toto 

potvrzují i odpovědi na otázku č. 3, kdy 39% (18) dotazovaných odpovědělo, že museli sami 

kontaktovat zástupce nemocnice, aby se dozvěděli výsledek výběrového řízení, což je 

relativně neprofesionální a může to mírně poškodit pověst organizace. Poměrně rychlou 

Tab. 5.3 Kontingenční tabulka k otázce č. 2 

Graf 5.3 Vývoj HDP na 1 obyvatele 
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odpověď dostalo 26% (12) dotazovaných, kteří zaznamenali reakci organizace do dvou dnů, 

22% (10) pak odpověď obdrželi do týdne a 13% (6) do měsíce (Graf 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z celkem 46 dotazovaných zaměstnanců 18 odpovědělo, že museli organizaci 

kontaktovat sami, osm z nich pak pracuje na části OPRIP A a deset na OPRIP B (Tab. 5.4). 

Tab. 5.4 Kontingenční tabulka k otázce č. 3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 4 Zaslal/a jste spolu s životopisem motivační dopis? 

Při vyhodnocení odpovědí na čtvrtou otázku (Graf 5.5) jsme zjistili, že personalisté ve 

Fakultní nemocnice v Ostravě nevyžadují motivační dopis po uchazečích na oddělení OPRIP. 

Graf 5.4 Za jak dlouho Vás organizace kontaktovala po zaslání životopisu? 
26% 

22% 
13% 

39% 

Do dvou dnů

Do týdne

Do měsíce

Musel/a jsem organizaci
kontaktovat sám/a

Graf 5.4 Za jak dlouho Vás zástupci organizace kontaktovali po zaslání životopisu? 
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Motivační dopis je dokument, který napomáhá personalistům a vedoucím pracovníkům 

předběžně vyhodnotit, jak velký zájem má uchazeč o místo, co ho vedlo k tomu, aby se 

přihlásil, a jaké kompetence může nabídnout. 85% (39) dotazovaných tedy uvedlo, že 

motivační dopis nezaslali, zbylých 15% (7) pak ano, ovšem pravděpodobně z vlastní vůle. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 5.5 vidíme, že motivační dopis poslalo o jednoho více zaměstnanců v části 

OPRIP A, než v části B. Zároveň z tabulky můžeme vyčíst, že pět zaměstnanců, 

zaměstnaných v organizaci více než 11 let motivační dopis zaslalo.   

 

 

 

 

 

 

     

      Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 5.5 Zaslal/a jste spolu s životopisem motivační dopis? 
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Tab. 5.5 Kontingenční tabulka k otázce č. 4 

 



55 

 

Otázka č. 5 Jak dlouho přibližně trval výběrový pohovor? 

Výběrový pohovor trvá na oddělení OPRIP přibližně půl hodiny, jak odpovědělo 83% 

(38) dotazovaných, což koresponduje s výše uvedenými informacemi o výběrovém řízení na 

oddělení. Vzhledem k tomu, že metodou výběrového řízení je nestrukturovaný rozhovor bez 

jakékoliv praktické zkoušky či modelové situace, je časový údaj 30 minut odpovídající. Podle 

15% (7) dotazovaných pohovor trval hodinu a pouhé 2% (1) zvolily možnost dvou hodin 

(Graf 5.6).  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku č. 5 odpovědělo 38 dotazovaných, že výběrový pohovor trval přibližně půl 

hodiny. Pouze jeden zaměstnanec zvolil možnost dvě hodiny a více (Tab. 5.6). Z tohoto 

pohledu můžeme říci, že jsou vedoucí pracovníci v poměrně krátkém čase schopni získat 

potřebné informace. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.6 Jak dlouho přibližně trval výběrový pohovor? 
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Tab. 5.6 Kontingenční tabulka k otázce č. 5 
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Otázka č. 6  Byl/a jste spokojen/a s průběhem výběrového pohovoru? 

Na šestou otázku (Graf 5.7) byly obdrženy pouze kladné odpovědi, což vypovídá o 

spokojenosti dotazovaných s průběhem výběrového pohovoru. Jejich spokojenost by ovšem 

mohla být ovlivněna také jednoduchostí pohovoru. 54% (25) tedy odpovědělo, že jsou určitě 

spokojení, zbylých 46% (21) pak zvolilo možnost spíše ano. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 5.7 jsou zobrazeny odpovědi na otázku týkající se spokojenosti zaměstnanců 

s průběhem výběrového řízení. Vidíme tedy, že v části A byli zaměstnanci velmi spokojeni 

(15 dotazovaných z 24), v části B pak méně (16 dotazovaných z 22), ovšem i jejich odpovědi 

byly pouze kladné. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Určitě ano
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Spíše ne

Určitě ne

Graf 5.7 Byl/a jste spokojen/a s průběhem výběrového pohovoru? 

Tab. 5.7 Kontingenční tabulka k otázce č. 6 
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Otázka č. 7 Jak byste hodnotil/a atmosféru při výběrovém pohovoru? U možnosti za c) 

doplňte proč. 

Při každém výběrovém řízení a především u osobního pohovoru je důležité, aby byl 

tazatel schopen navodit příjemnou atmosféru, vybral příjemné, ničím a nikým nerušné 

prostředí a celkově navodil uchazeči pocit, že se nemá čeho bát a může být sám sebou. Zdali 

se povedlo vedoucím pracovníkům na OPRIP takovou atmosféru vytvořit jsme zjišťovali 

v otázce sedm. Většina dotazovaných (41) byla s atmosférou při pohovoru spokojená a 

označila ji jako příjemnou a přátelskou (89%). 9% (4) pociťovalo při pohovoru napjatou 

atmosféru a 2% (1) dotazovaných se pak cítili nepříjemně. Důvody, proč se takto cítili, 

dotazovaní neuvedli (Graf 5.8).  

Při otázkách pocitů a nálady je nutné zvažovat, zdali byla napjatá a nepříjemná 

atmosféra vytvořena tazatelem, který například pokládal nevhodné otázky, byl arogantní 

apod. nebo uchazečovou nervozitou, nejistotou a strachem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U otázky sedmé odpověděl pouze jeden zaměstnanec, jenž pracuje v části B, že u 

pohovoru pociťoval nepříjemnou atmosféru (Tab. 5.8). Jako důvod pak uvedl nervozitu. 

 

 

Graf 5.8 Jak byste hodnotil/a atmosféru při výběrovém pohovoru? U možnosti za c) doplňte proč. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 8 Setkal/a jste se na pohovoru s diskriminačními otázkami (náboženství, 

rodinný stav, počet dětí, rasa, sexuální orientace, politická příslušnost)?  

Další otázka úzce souvisí s předešlou. V otázce osm jsme zjišťovali, jestli byly při 

pohovoru použity diskriminační otázky, tedy otázky, týkající se například rodinného stavu, 

počtu dětí, politické příslušnosti nebo také náboženství a dalších témat. V případě, že jsou 

takovéto otázky položeny, dotazovaný na ně nemusí odpovídat a může zaměstnavatele 

upozornit na jejich nevhodnost. 

Při vyhodnocení odpovědí (viz Graf 5.9) jsme zjistili, že byly tyto diskriminační 

otázky v několika případech uchazečům položeny. Osm dotazovaných, tedy 17%, se setkalo 

s otázkou týkající se jejich vlastních dětí, ať už šlo o jejich počet nebo o časový horizont, kdy 

by daná uchazečka děti chtěla mít. Ve dvou z těchto případů se dotazovaní setkali s otázkou 

týkající se také jejich rodinného stavu. Zbylých 83% (38) se s diskriminací při výběrovém 

pohovoru nesetkalo. 

 

 

 

 

Tab. 5.8 Kontingenční tabulka k otázce č. 7 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

S diskriminačními otázkami se setkalo celkem osm dotazovaných (Tab. 5.9), z nichž 

všichni pracují v části OPRIP B. Je důležité se ovšem zaměřit na délku jejich zaměstnaní, 

protože většina z nich pracuje v organizaci již více než 11 let. Diskriminační zákon ovšem 

vznikl v roce 2009 a je tudíž pravděpodobné, že otázky týkající rodinného stavu a počtu dětí, 

nebyly v předešlých letech brány jako diskriminační. Stejnou odpověď ovšem zvolili i 

zaměstnanci, kteří jsou v organizaci méně než pět let a v jejich případě již o diskriminaci 

můžeme hovořit. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.9 Setkal/a jste se na pohovoru s diskriminačními otázkami (náboženství, rodinný stav, počet dětí, rasa, 

sexuální orientace, politická příslušnost)?  
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Tab. 5.9 Kontingenční tabulka k otázce č. 8 
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Otázka č. 9 Byl tazatel dostatečně připraven na výběrový pohovor? 

V deváté otázce (Graf 5.10) byly opět zvoleny pouze pozitivní odpovědi, což vypovídá 

o dobré připravenosti vedoucích pracovníků, kteří na oddělení OPRIP výběrový pohovor 

provádějí. Vzhledem k tomu, že jde ovšem o nestrukturovaný pohovor, jak jsme zjistili po 

konzultaci s personalistkou společnosti, připravenost vedoucích pracovníků vychází 

pravděpodobně z praxe. 54% (25) dotazovaných tedy zvolilo možnost určitě ano, 46% (21) 

pak spíše ano. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 5.10 vidíme, že všech 46 dotazovaných zvolilo u deváté otázky kladné 

možnosti. Možnost určitě ano pak zvolilo v části B o 3 zaměstnance více, než v části A. 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.10 Byl tazatel dostatečně připraven na výběrový pohovor? 
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Tab. 5.10 Kontingenční tabulka k otázce č. 9 
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Otázka č. 10 Byl Vám dán dostatečný prostor pro vaše doplňující dotazy? 

Při osobním pohovoru je také důležité, aby dal tazatel uchazeči potřebný prostor na 

případné dotazy, většinou tedy na konci pohovoru. Na otázku, zdali byl tento prostor 

poskytnut i dotazovaným v tomto dotazníkovém šetření, jsme obdrželi v 67% (61) odpověď 

určitě ano, v 31% (14) spíše ano a ve 2%, které představuje 1 uchazeč, pak odpověď spíše ne 

(Graf 5.11). 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze jeden zaměstnanec, pracující v části B, odpověděl, že mu u výběrového 

pohovoru nebyl poskytnut dostatečný prostor pro doplňující dotazy (Tab. 5.11). Přibližně dvě 

třetiny dotazovaných byly pak naprosto spokojeny. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.11 Byl Vám dán dostatečný prostor pro vaše doplňující dotazy? 
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Tab. 5.11 Kontingenční tabulka k otázce č. 10 
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Otázka č. 11 Odpovídala obtížnost výběrového pohovoru a položených otázek pracovní 

pozici? 

V otázce č. 11 jsme zkoumali obtížnost otázek položených při výběrovém pohovoru, 

respektive, jak dané otázky korespondovaly s pracovní pozicí, na kterou se uchazeči hlásili a 

zda byla jejich obtížnost adekvátní. Předpokladem této otázky bylo, že se budou v obtížnosti 

otázky na oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče lišit od otázek položených při 

pohovoru na klasické lůžkové oddělení. Jak vidíme v grafu 5.12, pouze 4% (2) dotazovaných 

si myslí, že obtížnost výběrového pohovoru spíše neodpovídala pracovní pozici. Zbylých 96% 

tedy spokojeno bylo (57% (26) určitě ano, 39% (18) spíše ano). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U jedenácté otázky jsme zjistili, že podle dvou dotazovaných zaměstnanců, kteří 

pracují v organizaci šest až deset let, nebyla obtížnost výběrového pohovoru přizpůsobena 

dané pracovní pozici (Tab. 5.12). 

 

 

 

 

 

Graf 5.12 Odpovídala obtížnost výběrového pohovoru a položených otázek pracovní pozici? 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12 Co byste změnil/a na výběrovém řízení? (Uveďte) 

Otázku dvanáctou jsme formulovali jako otevřenou, abychom dali prostor 

dotazovaným vyjádřit se, co by chtěli změnit na procesu výběrového řízení. Většina 

dotazovaných neodpověděla či odpověděla, že by neměnili nic (72%). Co se týče konkrétních 

návrhů, dotazovaní odpověděli, že by chtěli: 

 Zmínit klady a zápory pracovní pozice, 

 Přizpůsobit město pohovoru, 

 Nemocnice by je měla kontaktovat sama, 

 Změnu kvality občerstvení. 

Otázka č. 13 Kdo Vás první den nástupu provedl pracovištěm? 

Otázka č. 13 je první otázkou v části zabývající se adaptací zaměstnanců. Jakmile tedy 

skončí proces přijímání, zaměstnanci jsou uvedeni na pracoviště a začíná jim adaptační 

proces. Ve třinácté otázce nás tedy zajímalo, kdo uvádí nové zaměstnance na pracoviště, 

ukazuje jim prostředí a přístroje a předává jim základní informace. Zjistili jsme tedy, že 

v  69% (32) je to tedy přímý nadřízený, kdo uvádí nováčky na pracoviště, v 22% (10) je uvádí 

přímo školitel, který je dále provádí celou adaptací a v 9% (4) odpověděli dotazovaní, že je na 

pracoviště uvedl spolupracovník. Samozřejmě ne v každém případě, je možné, aby nováčka 

Tab. 5.12 Kontingenční tabulka k otázce č. 11 
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na pracoviště uvedl přímý nadřízený, zvláště pak v nemocničním zařízení, ovšem opět to 

může mít vliv na reputaci organizace (Graf 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět v tabulce 5.13, čtyři zaměstnance provedl první den po pracovišti 

spolupracovník, tři z nich jsou zaměstnanci na části OPRIP B a všichni čtyři jsou zaměstnáni 

v organizaci více než 11 let. 88% zaměstnanců části OPRIP A a polovina zaměstnanců části B 

bylo provedeno nadřízeným. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.13 Kdo Vás první den nástupu provedl pracovištěm? 
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Tab. 5.13 Kontingenční tabulka k otázce č. 13 
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Otázka č. 14 Obdržel/a jste adaptační balíček (např. popis a historie organizace, 

cíle organizace, organizační struktura, popis pracovní činnosti, mzdové ohodnocení, 

zaměstnanecké výhody…). Pokud jste odpověděl/a ne, pokračujte k otázce 16. 

Během pohovoru s personalistkou Fakultní nemocnice v Ostravě jsme se dozvěděli, že 

je nově příchozím zaměstnancům poskytován adaptační balíček. Zkoumali jsme proto tuto 

skutečnost přímo na pracovišti OPRIP, kde jsme se ovšem bohužel dozvěděli, že byl obdržen 

pouze v 56% (26). 44% dotazovaných (20) balíček neobdrželo. Tuto skutečnost jsme tedy 

konzultovali se zaměstnancem oddělení (viz Příloha 4).  

Dozvěděli jsme se například, že zaměstnanci tento termín vůbec neznali, tudíž jim 

musel být vysvětlen. Většina zaměstnanců oddělení zde pracuje, jak uvidíme ve výsledku 

otázky č. 25, více než 11 let, tudíž je pravděpodobní, že se termín adaptační balíček 

nepoužíval a zaměstnanci dostávali různé dokumenty a potřebné materiály postupně. 

Zaměstnanci také neobdrželi adaptační balíček v případě, že přestupovali z jiné pozice 

v rámci nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U otázky č. 14 jsme zjistili (Graf 5.14), že jsou odpovědi zaměstnanců poměrně 

rozporuplné. Přibližně polovina zaměstnanců zaměstnaných déle než 11 let odpověděla, že 

balíček obdrželi, polovina však ne. Nemůžeme tedy dle těchto odpovědí usuzovat, zdali 

obdržení balíčku souvisí s délkou zaměstnání na oddělení (Tab. 5.14). 

Graf 5.14 Obdržel/a jste adaptační balíček (např. popis a historie organizace, cíle organizace, organizační struktura, 

popis pracovní činnosti, mzdové ohodnocení, zaměstnanecké výhody…). Pokud jste odpověděl/a ne, pokračujte k otázce 

16. 

 

56% 

44% 

Ano

Ne



66 

 

         Tab. 5.14 Kontingenční tabulka k otázce č. 14 

 

 

 

 

 

   

   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15 Jaké informace Vám chyběly v balíčku? (Uveďte) 

Patnáctá otázka se týká samotného adaptačního balíčku a je otázkou otevřenou. 

Zkoumali jsme vlastní názor zaměstnanců na obsah balíčku, a zdali jim v něm něco chybělo. 

Většina dotazovaných na otázku neodpověděla nebo odpověděli, že byly poskytnuté 

informace v balíčku dostačující. Získali jsme tedy konkrétní odpovědi pouze od 4 

dotazovaných (9%), kteří uváděli, že jim v balíčku chyběly: 

 Benefity jako takové, 

 Větší množství benefitů, 

 Náplň práce, kterou obdrželi až mnohem později. 

Otázka č. 16 Jak dlouhé bylo Vaše adaptační období? 

Adaptační doba se může ve Fakultní nemocnici pohybovat v rozmezí tří až dvanácti 

měsíců. Dle odpovědí na otázku č. 16 trval adaptační proces 61% (28) dotazovaných 3 

měsíce, zbylých 39% (18) se pak adaptovalo po dobu šesti měsíců. Tuto hranici nepřekročil 

žádný z dotazovaných zaměstnanců (viz Graf 5.15).  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Při hodnocení vztahů mezi odpověďmi na otázku č. 16 a identifikačními otázkami 

jsme zjistili, že adaptační doba trvala 3 měsíce u větší části zaměstnanců jak v části A, tak i 

v části B (Tab. 5.15). 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17 Absolvoval/a jste vstupní školení během adaptace? (např. práva 

pacientů, nakládání s léčivy, KPCR, hygiena rukou a manipulace s biologickým 

materiálem) 

Oddělení OPRIP je specializovaným pracovištěm, které vyžaduje hlubší znalosti a 

praxi v oboru. Je proto velmi důležité, aby byli zaměstnanci v rámci adaptačního procesu 

zaškoleni. Pro jmenované oddělení je vytvořen balíček vstupních školení, kterými by měl 

Graf 5.15 Jak dlouhé bylo Vaše adaptační období? 

 

Tab. 5.15 Kontingenční tabulka k otázce č. 16 
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každý nový zaměstnanec projít. V otázce č. 17 jsme se tedy zjišťovali, jestli danými školeními 

prošli všichni zaměstnanci a při vyhodnocení šetření jsme zjistili, že kladně odpovědělo 87% 

(40) dotazovaných záporně pak 13% (6), což představuje 6 lidí, jež školení neabsolvovali 

(Graf 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Povinná vstupní školení, dle svých odpovědí, nepodstoupili 3 zaměstnanci jak z části 

A, tak i z části B. Všech šest zaměstnanců pracuje na oddělení více než jedenáct let. Přesto by 

se nemělo stát, že daná školení neabsolvují (viz Tab. 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 5.16 Absolvoval/a jste vstupní školení během adaptace? (např. práva pacientů, nakládání s léčivy, KPCR, hygiena 

rukou a manipulace s biologickým materiálem) 
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Tab. 5.16 Kontingenční tabulka k otázce č. 17 
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Otázka č. 18 Byl/a jste v průběhu či na konci adaptace přezkoušena?  

Abychom ověřili nabyté znalosti zaměstnanců, je vhodné je nějakým způsobem přezkoušet. 

V osmnácté otázce jsme tedy zjišťovali, jakým způsobem a zdali vůbec přezkoušení byli. 

Z grafu 5.17 vidíme, že téměř 90% dotazovaných zaměstnanců odpovědělo kladně, z čehož 

přibližně jedna čtvrtina zaměstnanců (76%) odpověděla, že přezkoušeni byli ústně, 15% (7) 

pak písemně. 9% (4) nebylo v průběhu adaptačního procesu přezkoušeno vůbec.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 5.17 vidíme, že z celkového počtu dotazovaných, čtyři zaměstnanci nebyli 

po absolvování školení přezkoušeni. Pokud ale výsledky propojíme s odpověďmi na 

předcházející otázku, zjistíme, že zde dotazovaní neodpovídali korektně, poněvadž 6 z nich 

vůbec školením neprošlo, tudíž i zde bychom měli obdržet minimálně 6 negativních 

odpovědí. 

 

 

 

 

 

  

Graf 5.17 Byl/a jste v průběhu či na konci adaptace přezkoušena?  
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     Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 19 Byl/a jste schopný/á vykonávat pracovní činnost po adaptačním procesu 

samostatně? 

Po skončení adaptační doby by měl být zaměstnanec schopen vykonávat svou práci 

převážně samostatně. Je samozřejmé, že každý z nás občas potřebujeme poradit, ovšem 

nemělo by se stát, že bude zaměstnanec bezradný. Takovéto situaci můžeme předejít výše 

zmíněným přezkoušením a případným prodloužením adaptační doby. Ze 46 dotazovaných 

tedy 13% (6) excelovalo a zvládlo všechno bez pomoci, zbylých 87% (40) se pak občas 

potřebovalo poradit. Z dotazovaných nikdo neodpověděl, že by byla adaptace nedostatečná, 

což je samozřejmě pozitivní zprávou pro organizaci (Graf 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.18 Byl/a jste schopný/á vykonávat pracovní činnost po adaptačním procesu samostatně? 
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Tab. 5.17 Kontingenční tabulka k otázce č. 18 
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Jak jsme již výše zmínili, na otázku devatenáctou jsme neobdrželi žádnou negativní 

odpověď. Z 87% dotazovaných, kteří zvolili druhou možnost, tedy potřebu se v adaptačním 

procesu občas poradit, bylo 55% (22) zaměstnanců z části A a 45% (18) z části B (Tabulka 

5.18). 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 20 Kdo byl Váš školitel/mentor? 

Ve dvacáté otázce jsme zjišťovali, kdo byl školitelem zaměstnanců oddělení OPRIP. 

Dle kontingenční tabulky níže můžeme vidět, že dotazovaní, kteří zvolili možnost nadřízený, 

pracují v organizaci již více než 11 let, můžeme tedy usuzovat, že se dříve mentoři 

nevyužívali a dle slov zaměstnance se mentorské kurzy začaly poskytovat až od roku 2009. 

Možnost nadřízený zvolilo tedy 30% (14) dotazovaných, více než polovina, tedy 61% (28) 

dotazovaných bylo zaučováno všeobecnou sestrou se specializací ARIP a pouze 9% (4) prošlo 

adaptací pod záštitou všeobecné sestry se specializací ARIP a zároveň mentorským 

osvědčením. 

 

 

 

 

 

Tab. 5.18 Kontingenční tabulka k otázce č. 19 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Mentorské kurzy se pořádají od roku 2009, což reflektují výsledky v tabulce 5.19, kde 

můžeme vyčíst, že se na oddělení OPRIP v průběhu let pomalu přechází na školení nově 

příchozích všeobecnou sestrou se specializací ARIP a mentorských osvědčením.  

 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 21 Byla jste spokojena se školitelem/mentorem? 

Velký vliv na úspěšnou adaptaci má samozřejmě i samotný školitel/mentor. Je 

důležité, aby vedl zaměstnance efektivně, radil mu, ale zase ne příliš, aby se mohl 

zaměstnanec osamostatnit a umět přijmout svá rozhodnutí. Zároveň by mu měl pomoci 

adaptovat se i do sociálního prostředí nemocnice, tedy navázat i kolegiální vztahy. Zdali byli 

Graf 5.19 Kdo byl Váš školitel/mentor? 

30% 

61% 

9% 
Nadřízená/ý

Všeobecná sestra se
specializací ARIP

Všeobecná sestra se
specializací ARIP a s
mentorským osvědčením

Tab. 5.19 Kontingenční tabulka k otázce č. 20 
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zaměstnanci spokojeni se svým školitelem či mentorem, můžeme vidět na grafu 5.19. 52% 

(24) respondentů zvolilo odpověď určitě ano, 41% (19) respondentů pak spíše ano, tedy 

kladné odpovědi tvoří dohromady 93%, zbylých 7% (3) dotazovaných pak zvolilo možnost 

spíše ne (viz Graf 5.20).  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 5.20 můžeme vidět, že se svým školitelem nebyli spokojeni tři zaměstnanci 

části OPRIP B, dva z nich jsou na oddělení zaměstnání 6 až 10 let a jeden více než 11 let. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 5.20 Byla jste spokojena se školitelem/mentorem? 
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Tab. 5.20 Kontingenční tabulka k otázce č. 21 
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Otázka č. 22 Pracoval/a jste v průběhu adaptace na jiném pracovišti (mimo OPRIP A a 

B)? 

Stále oblíbenější metodou adaptace zaměstnanců je rotace práce, kdy si zaměstnanec 

vyzkouší, práci na jiných pracovištích, což mu zajistí celistvou představu o celkových 

procesech v organizaci a zároveň rozšíří portfolio svých kompetencí. Jak můžeme ale vidět 

níže, na oddělení OPRIP se rotace práce příliš nevyužívá.  

Jak vidíme v grafu 5.21, 54% (25) dotazovaných nebylo ani seznámeno s jinými 

pracovišti, 18% (8) jiná pracoviště představena byla a 28% (13) mimo OPRIP v rámci 

adaptace pracovalo. Po konzultaci se zaměstnancem jsme zjistili, že všeobecné sestry na 

oddělení OPRIP rotují buď mezi oběma částmi (A, B) v případě podstavu, nebo ve 

výjimečných případech v rámci kliniky. Nejde tedy o řízenou rotaci práce v rámci 

adaptačního procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při vyhodnocení vztahu mezi identifikačními otázkami a odpověďmi na otázku č. 22 

jsme zjistili, že se rotace práce v adaptačním procesu používala pouze před jedenácti a více 

lety, kdy si zaměstnanci zkusili práci také na jiných odděleních, ale i přesto pouze v omezené 

míře (13 zaměstnanců). Zaměstnanci, kteří nastoupili později, byli již s ostatními pracovišti 

pouze seznámeni, ale nepracovali zde (Tab. 5.21). 

Graf 5.21 Pracoval/a jste v průběhu adaptace na jiném pracovišti (mimo OPRIP A a B)? 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 23 Dostal/a jste po skončení adaptace dostatečnou zpětnou vazbu na svůj 

výkon? 

Každý zaměstnanec by měl během či po skončení adaptačního procesu dostat zpětnou 

vazbu od nadřízeného nebo školitele, aby získal nějakou konstruktivní kritiku, zjistil, v čem se 

mu dařilo a naopak, na co se zaměřit. U této otázky jsme dostali pozitivní odpovědi téměř u 

všech dotazovaných, tedy 91% (42) odpovědělo, že zpětnou vazbu obdrželo a 9% (4) že 

nikoliv (Graf 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zpětnou vazbu od nadřízeného či školitele obdržel stejný počet zaměstnanců jak 

v části A, tak i v části B, tedy 21 (viz Tab. 5.22). 

Graf 5.22 Dostal/a jste po skončení adaptace dostatečnou zpětnou vazbu na svůj výkon? 
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Tab. 5.21 Kontingenční tabulka k otázce č. 22 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 24 Byli Vám kolegové nápomocni při adaptačním procesu? 

Výsledkem adaptačního procesu by mělo být efektivní začlenění nově příchozího 

zaměstnance do pracovního prostředí i sociálního kolektivu. Sociální adaptace je stejně 

důležitá jako ta pracovní.  V případě, že si bude nový zaměstnanec totiž připadat na pracovišti 

sám, nikdo mu neporadí a všichni jej budou přehlížet, dlouho v dané organizaci nebude chtít 

zůstat. Na otázku, zdali byli kolegové nápomocni novému zaměstnanci (viz Graf 5.23), 

odpovědělo 50% (53) ano, vždy byli ochotni poradit, 48% (22) dotazovaných odpovědělo, že 

byli kolegové nápomocni v případě, že se sami dotázali a pouze ve dvou procentech (1) se 

nový zaměstnanec setkal s neochotou. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v tabulce 5.23 můžeme vyvodit závěr, že jsou zaměstnanci v části 

OPRIP B ochotnější sami od sebe pomoci a poradit, než v části OPRIP A, vzhledem k tomu, 

Graf 5.23 Byli Vám kolegové nápomocni při adaptačním procesu? 
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Tab. 5.22 Kontingenční tabulka k otázce č. 23 
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že první možnost zvolilo 16 dotazovaných v části B a v části A pouze sedm. S negativním 

přístupem se setkal pouze jeden zaměstnanec a to v části A, který je na oddělení zaměstnán již 

více než 11 let. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 25 Jak dlouho pracujete ve společnosti?  

Otázky č. 25 a 26 jsou otázkami identifikačními. V otázce č. 25 (viz Graf 5.24) jsme 

se zaměřili na to, jak dlouho již zaměstnanci na oddělení pracují. Většina dotazovaných, 72% 

(33), zde pracuje již více než 11 let, což ovlivňuje mnohé odpovědi na předchozí otázky. 24% 

(11) pracuje na OPRIP 6 až 10 let a zbylé 4% (2) dotazovaných je zde zaměstnáno 0 až 5 let. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 5.24 Jak dlouho pracujete na oddělení OPRIP?  

 

4% 
24% 

72% 

0 - 5 let

6 - 10 let

11 a více let

Tab. 5.23 Kontingenční tabulka k otázce č. 24 
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Otázka č. 26 Na kterém oddělení pracujete? 

V poslední otázce (Graf 5.25) jsme zjišťovali, na které části oddělení dotazovaní 

pracují, abychom zjistili případně rozdíly mezi oběma částmi. Vzhledem k tomu, že je na 

obou pracovištích stejný počet dotazovaných, jsou výsledky poměrně těsné. 52% (24) 

dotazovaných pracuje na OPRIP A, 48% (22) pak na části B. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4 Shrnutí 

V páté kapitole jsme si popsali procesy výběru a adaptace zaměstnanců na oddělení 

OPRIP a provedli jsme analýzu dotazníkové šetření na výběru 46 respondentů. V rámci této 

analýzy jsme zjistili, že ačkoliv jsou zaměstnanci převážně spokojení s průběhem jak procesu 

výběru, tak i adaptace, proces výběru je poměrně nepropracovaný a nepromyšlený z hlediska 

připravenosti pohovoru, otázek pokládaných při pohovoru, využití větší škály metod nebo 

například měření nákladů a míry odchodů.  

Co se ale týče procesu adaptace, musíme konstatovat, že je poměrně podrobně 

propracován, zaměstnanci jsou ustavičně připravováni a vedeni, délka adaptace je přiměřená a 

díky inovaci orientačního balíčku v minulých dvou letech, jsou i informace poskytované 

novým zaměstnancům efektivně a přehledně uspořádány. Přesto i v této oblasti bychom mohli 

něco změnit. 

  

Graf 5.25 Na kterém oddělení pracujete? 
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6 Návrhy a doporučení 

V předešlé kapitole jsme provedli analýzu dotazníkového šetření aplikovaného na 

oddělení OPRIP, jehož cílem bylo zjistit současný stav procesu výběru a adaptace 

zaměstnanců a jejich spokojenost s těmito procesy. Na základě výsledku této analýzy dále 

navrhneme doporučení pro zlepšení procesu výběru a adaptace. 

Motivační dopis 

V rámci analýzy dotazníkového šetření jsme zjistili, že personalisté, ani vedoucí 

pracovníci v organizaci motivační dopis nevyžadují. Všeobecné zdravotní sestry, pracující 

s dětmi na tak specializovaném pracovišti jako je oddělení OPRIP, by ale zajisté motivované 

být měly. Proto navrhujeme organizaci, aby motivační dopis vyžadovala. Takto totiž můžeme 

zjistit, v jaké míře sestry o danou práci opravdu stojí, co mohou nabídnout a selekce pak může 

být efektivnější. Často si totiž jen na základě přečtení životopisu, který je pouhou sumarizací 

jednotlivých dat, nedokážeme představit, jakého člověka na pohovor zveme, jaké jsou jeho 

cíle a zdali bude ten pravý na odbornou péči o děti. 

E-learning 

Každý nový zaměstnanec si musí v rámci adaptačního procesu nastudovat VŘA. Tento 

dokument je na oddělení OPRIP k nahlédnutí, ovšem během adaptačního procesu je poněkud 

obtížné a časově náročné se na pracovišti školit, vykonávat denní činnosti a zároveň tento 

dokument studovat. Proto navrhujeme organizaci, aby vytvořila pro studium VŘA e-

learningový kurz, který by byl zpřístupněn zaměstnancům buď na intranetu, v případě, že se 

zde mohou přihlásit z domova, popřípadě na nezávislé platformě, na kterou by se mohli 

zaměstnanci přihlásit pomocí speciálních přihlašovacích údajů. Tyto údaje by jim byly 

vygenerovány ihned po přijetí.  

Kurz by pak obsahoval nejen soupis teoretických předpisů (postup při evakuaci a 

převozu pacientů na operační sály, traumatologický plán, nakládání s opiáty, BOZP, 

nakládání s nebezpečným odpadem, ředění léků apod.), ale také dílčí otázky za každou 

kapitolou či tematickým úsekem, které by sloužily zaměstnanci k ověření nabytých znalostí. 
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Písemné ověřování nabytých znalostí 

Dle dotazníkového šetření jsou znalosti získané během adaptačního procesu 

ověřovány převážně ústním přezkoušením. Doporučujeme, aby bylo přezkoušení písemné  

a bylo tak možné zachovat výsledky jednotlivých zaměstnanců. Jako metodu ověření 

především teoretických znalostí nabytých studiem pomocí e-learningového kurzu navrhujeme 

písemné testy s využitím jak uzavřených, tak i otevřených otázek. 

Praktické testy 

Vedoucí pracovníci používají jako metodu výběru zaměstnanců nestrukturovaný 

pohovor. V tomto případě bychom organizaci doporučili, aby si vedoucí pracovníci připravili 

alespoň základní otázky, na které se chtějí uchazečů zeptat. Pomůže jim to zefektivnit celý 

pohovor, poněvadž budou-li mít některé otázky předem připraveny, budou moci odklonit svou 

pozornost od základních otázek a přemýšlet nad ostatními informacemi, které potřebují získat 

a mohou se tak dozvědět více užitečných informací. 

Dále bychom organizaci doporučili zavést krátké praktické testování zaměstnanců již 

při pohovoru. Vzhledem k tomu, že je organizace fakultativním zařízením, využívají se zde 

různé pomůcky. Na základě pohovoru se zaměstnancem jsme zjistili, že se tyto pomůcky 

využívají spíše pro tým záchranářů, ovšem bylo by možné je zapůjčit. Vzhledem k tomu, že 

míra odchodů na daném oddělení není pravděpodobně vysoká (1-2 odchody za rok, 33 

zaměstnanců z dotazovaných 46 je zde zaměstnáno více než 11 let), nepůjčovaly by se 

pomůcky příliš často a nemuselo by tedy dojít k narušení práce záchranářů. Vedoucí 

pracovníci by mohli uchazeče zkoušet například z jednoduchého odběru krve nebo vytvořit 

simulaci zástavy srdce, aby si ověřili, jak rychle je uchazeč schopen reagovat na náhlou 

situaci či jestli zná základní lékařské postupy jednoduchých úkonů. 

Situační pohovor pro vedoucí pracovníky 

Ačkoliv jsme se při aplikaci dotazníkového šetření věnovali pouze procesu výběru  

a adaptace všeobecných sester a ošetřovatelů, v rámci deskripce tohoto procesu jsme se 

věnovali také výběru vedoucích pracovníků. Zjistili jsme, že je tento výběr realizován pomocí 

metody polostrukturovaného pohovoru. Doporučili bychom tedy organizaci, aby pohovor 

modifikovala na kombinaci situačního, behaviorálního a stresového pohovoru. Vedoucí 

pracovníci, na oddělení OPRIP tedy staniční a vrchní sestra, pracují se skupinou minimálně 

20 lidí a je proto důležité, aby měly určité předpoklady, manažerské a lídrovské kompetence, 
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zvládaly vykonávat základní manažerské funkce a uměly řešit konflikty. Proto tedy 

navrhujeme, aby personalisté v organizaci vytvořili různé scénáře reflektující možné situace, 

které mohou na pracovišti vzniknout a sledovali při pohovoru, jak se uchazeč zachová a zdali 

má adekvátní předpoklady k výkonu požadované funkce. Jako příklady různých situací 

bychom mohli uvést: 

 konflikt všeobecných sester na pracovišti – vedoucí pracovník musí 

reagovat, jak by konflikt řešil, jaké kroky by podniknul k tomu, aby se konflikt 

neopakoval, 

 nedodržení předpisů – příkladem může být situaci, kdy je nesprávným 

způsobem zacházeno s odpadem, porušení evakuačních předpisů, 

 organizační problém – vytvořené situace, kdy si sestry stěžují na rozpis směn, 

 požár na pracovišti – jakým způsobem, ačkoliv uchazeč nezná podrobně 

předpisy, by reagoval, 

 motivace zaměstnanců – jak by uchazeč motivoval své podřízené. 

Kontaktování zaměstnanců 

Na základě analýzy dotazníkového šetření jsme zjistili, že uchazeči musí kontaktovat 

organizaci sami, aby zjistili, zdali výběrovým řízením úspěšně prošli nebo nikoliv. Takovýto 

přístup zajisté nepodporuje dobré jméno organizace, a proto doporučujeme, aby personalisté 

hlídali termíny, nastavili si například upomínkový systém a uchazeče kontaktovali sami 

v určité předem stanovené lhůtě. 

Měření odchodů a nákladů na jednotlivých odděleních 

Dle personalistky není míra odchodů v organizaci na jednotlivých pracovištích 

měřena. Ačkoliv dle získaných informací není tato míra odchodů vysoká, personalisté by 

přesto měli mít přehled, jaký je pohyb zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. 

Doporučujeme tedy organizaci vést si přehled zaznamenávající pohyb zaměstnanců na 

odděleních a vyhodnocovat míru odchodů jednou za rok. 

Dalším doporučením je sledování nákladů, které souvisejí s procesem výběru  

a adaptace zaměstnanců a to nejen na oddělení OPRIP. S každým procesem v organizaci 

souvisejí náklady a v případě, že o nich nebudeme mít žádné informace, nebude možné tyto 

náklady snížit a zefektivnit dané procesy. Doporučujeme sledovat tedy alespoň čas, který 
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stráví vedoucí pracovník přípravou pohovoru, délku adaptačního období a náklady na 

potřeby při adaptaci zaměstnanců. 

Seznámení zaměstnanců s adaptačním plánem 

Proces adaptace zaměstnanců na oddělení OPRIP je poměrně dobře v organizaci 

propracován. Přesto bychom navrhli několik zlepšení.  Ačkoliv je nový zaměstnanec první 

den podrobně seznámen s celým procesem adaptace, dle pohovoru se zaměstnancem ovšem 

adaptační plán přímo často neobdrží. Doporučujeme tedy vedoucím pracovníkům organizace, 

aby každému zaměstnanci opravdu adaptační plán předložili. Zaměstnanec tak bude mít lepší 

představu o samotném procesu adaptace, v případě, že zapomene nějaké informace, bude mít 

možnost do plánu nahlédnout a především je důležité, aby v adaptačním plánu (Příloha 6) 

vyplnil prostor pro zpětnou vazbu zaměstnance na adaptační proces. 

Zahrnutí kolektivní smlouvy do adaptačního balíčku 

Při popisu obsahu adaptačního balíčku si můžeme povšimnout, že v něm chybí kopie 

kolektivní smlouvy. Tato smlouva je k nahlédnutí na oddělení OPRIP a na intranetu 

organizace. Přesto bychom doporučili, aby byla kopie kolektivní smlouvy přikládána také do 

adaptačního balíčku, aby do ní mohli zaměstnanci kdykoliv nahlédnout, vzhledem k tomu, že 

z osobního počítače zaměstnanci na intranet nemají přístup. 
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7 Závěr 

Potřeba kvalitního lidského kapitálu je stále více v popředí zájmu managementu 

organizací. Personalisté se snaží tuto potřebu stále efektivněji uspokojovat, neboť kvalitní, 

spolehliví a efektivně pracující zaměstnanci jsou motorem každé společnosti. Je proto velmi 

důležité, aby byl proces výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci účelně nastaven. 

Cílem diplomové práce bylo tedy zmapování procesů výběru a adaptace zaměstnanců 

na oddělení OPRIP a na základě získaných informací procesy vyhodnotit a navrhnout 

příslušná zlepšení. Cíl práce se podařilo naplnit. 

Práce byla rozdělena do sedmi částí, z nichž první je úvod práce a poslední závěr.  

Druhá část obsahuje stručnou metodiku práce rozepsanou do jednotlivých bodů a 

stručný popis logických i empirických metod, jež byly v práci aplikovány.  

Ve třetí části jsou uvedena teoretická východiska, jež byla čerpána z tuzemské a 

zahraniční literatury a posloužila jako podklad k sestavení dotazníkového šetření a otázek 

polostrukturovaného rozhovoru s personalistkou a zaměstnancem.  

Ve čtvrté části najdeme krátký popis samotné organizace, včetně její historie a 

poslání, počtu zaměstnanců, stručného popisu organizační struktury a popisu oddělení, na 

které je tato práce zaměřena.  

Pátá čas je aplikační a kromě popisu celého procesu výběru a adaptace, je zde také 

rozpracována analýza dotazníkového šetření.  

V šesté části jsou zahrnuta závěrečná doporučení a návrhy, které byly vytvořeny 

pomocí komparace teoretických poznatků a reálných dat. 

Při analýze procesů výběru a adaptace jsme zjistili, že zatímco proces adaptace je na 

oddělení OPRIP poměrně propracovaný, efektivní a zaměstnanci jsou spokojeni, jak se 

školiteli, tak se samotným průběhem adaptace, proces výběru není příliš rozpracován a dle 

našeho názoru je možné ho vylepšit. Ačkoliv zaměstnanci z oddělení příliš často neodcházejí, 

i přesto se mohou vedoucí pracovníci snažit o zkvalitnění procesu a dosažení vyšší 

kvalifikovanosti zaměstnanců a tím i péče, kterou poskytují pacientům.   
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Příloha č. 1 Organizační struktura 

 

Zdroj: FNO 
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Příloha č. 2 Dotazník spokojenosti s procesy výběru a adaptace 

zaměstnanců  

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jmenuji se Marie Jedličková  

a jsem studentkou pátého ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, obor management. 

Tento dotazník je součástí průzkumu výběru a adaptace ve Vaší společnosti a slouží pouze 

k získání potřebných informací pro zpracování mé diplomové práce na téma Mapování 

výběru a adaptace ve vybrané organizaci.  

Dotazník je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na výběr zaměstnanců, druhá 

pak na jejich adaptaci. Dotazník je zcela anonymní. 

Při vyplňování dotazníku vyberte prosím vždy pouze jednu správnou odpověď, pokud 

u otázky není řečeno jinak. V případě, že se zmýlíte či chcete Vaši odpověď změnit, začerněte 

prosím danou odpověď a zakroužkujte jinou. 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a ochotu poskytnout Váš názor. 

 

A) VÝBĚR 

 

1. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o nabídce pracovní pozice? 

a) Z internetových stránek organizace 

b) Z novin 

c) Ze sociálních médií 

d) Z jiných internetových stránek 

Uveďte jakých: …………………………………………………………. 

e) Od známého 

 

2. Co Vás vedlo k odpovědi na nabídku? 

a) Potřeba získat práci 

b) Potřeba změnit pracovní pozici 

c) Zajímavá pracovní náplň pozice 

d) Dobré jméno organizace 

e) Platové podmínky 
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3. Za jak dlouho Vás zástupci organizace kontaktovali po zaslání životopisu? 

a) Do dvou dnů 

b) Do týdne 

c) Do měsíce 

d) Musel/a jsem organizaci kontaktovat sám/a 

 

4. Zaslal/a jste spolu s životopisem motivační dopis? 

a) ano  

b) ne 

 

5. Jak dlouho přibližně trval výběrový pohovor? 

a) půl hodiny 

b) hodinu 

c) dvě hodiny a více 

 

6. Byl/a jste spokojen/a s průběhem výběrového pohovoru? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

7. Jak byste hodnotil/a atmosféru při výběrovém pohovoru? U možnosti za c) 

doplňte proč. 

a) Příjemná a přátelská 

b) Napjatá 

c) Nepříjemná 

Proč?   ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………..... 

 

8. Setkal/a jste se na pohovoru s diskriminačními otázkami (náboženství, rodinný 

stav, počet dětí, rasa, sexuální orientace, politická příslušnost)?  

a) Ano, uveďte: 

…………………………………………………………………………….. 

b) Ne 
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9. Byl tazatel dostatečně připraven na výběrový pohovor? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

10. Byl Vám dán dostatečný prostor pro vaše doplňující dotazy? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

11. Odpovídala obtížnost výběrového pohovoru a položených otázek pracovní pozici? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

12. Co byste změnil/a na výběrovém řízení? (Uveďte) 

 …………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………... 

 

B) ADAPTACE 

 

13.  Kdo Vás první den nástupu provedl pracovištěm? 

a) Přímý nadřízený 

b) Spolupracovník 

c) Školitel/mentor 

d) Nikdo 
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14. Obdržel/a jste adaptační balíček (např. popis a historie organizace, cíle 

organizace, organizační struktura, popis pracovní činnosti, mzdové ohodnocení, 

zaměstnanecké výhody…). Pokud jste odpověděl/a ne, pokračujte k otázce 16. 

a) Ano 

b) Ne 

 

15.  Jaké informace Vám chyběly v balíčku? (Uveďte) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

16. Jak dlouhé bylo Vaše adaptační období? 

a) 3 měsíce 

b) 6 měsíců  

c) Déle než 6 měsíců 

 

17. Absolvoval/a jste vstupní školení během adaptace? (např. práva pacientů, 

nakládání s léčivy, KPCR, hygiena rukou a manipulace s biologickým 

materiálem) 

a) Ano 

b) Ne 

 

18. Byl/a jste v průběhu či na konci adaptace přezkoušena?  

a) ano, ústně 

b) ano, písemně 

c) ne 

 

19. Byl/a jste schopný/á vykonávat pracovní činnost po adaptačním procesu 

samostatně? 

a) Ano, vše jsem zvládal/a sám/a 

b) Ano, ale občas jsem potřeboval/a poradit 

c) Ne, adaptace byla nedostatečná 

 

20. Kdo byl Váš školitel/mentor? 

a) nadřízená/ý 
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b) všeobecná sestra se specializací ARIP 

c) všeobecná sestra se specializací ARIP a s mentorským osvědčením 

 

21.  Byla jste spokojena se školitelem/mentorem? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

22. Pracoval/a jste v průběhu adaptace na jiném pracovišti (mimo OPRIP A a B)? 

a) Ano, pracovala 

b) Ne, ale byla jsem s nimi seznámena 

c) Ne, nepracovala 

 

23. Dostal/a jste po skončení adaptace dostatečnou zpětnou vazbu na svůj výkon? 

a) Ano, dostala 

b) Ne, nedostala 

 

24. Byli Vám kolegové nápomocni při adaptačním procesu? 

a) Ano, vždy byli ochotni pomoci a poradit. 

b) Ano, pokud jsem se zeptal/a, poradili mi. 

c) Ne, nebyli ochotni pomoci a poradit. 

 

25. Jak dlouho pracujete na oddělení OPRIP?  

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 a více let 

 

26. Na kterém oddělení pracujete? 

a) OPRIP A 

b) OPRIP B 

 

Velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 3 Otázky polostrukturovaného rozhovoru s personalistkou 

Otázka č. 1: Kdo provádí výběr zaměstnanců? 

Otázka č. 2: Liší se výběr zaměstnanců na oddělení OPRIP od ostatních? 

Otázka č. 3: Používá se ke stanovení požadavků na výběr nějaký model (sedmibodový 

model, kompetenční tabulky)? 

Otázka č. 4: Jaké dokumenty musí uchazeč zaslat organizaci, chce-li se ucházet o pracovní 

pozici? 

Otázka č. 5: Potřebují mít zaměstnanci nějaké zvláštní osvědčení? 

Otázka č. 6: Jaké metody se využívají při výběru zaměstnanců? 

Otázka č. 7: Liší se výběr metod u uchazečů s rozdílným vzděláním či větším počtem 

uchazečů? 

Otázka č. 8: Jakým způsobem se vyhodnocuje výběr zaměstnanců? 

Otázka č. 9: Měříte míru odchodů? 

Otázka č. 10: Měříte náklady? 

Otázka č. 11: Zvažovali jste využití dotací na podporu personálních činností? 

Otázka č. 12: Využíváte moderní metody výběru (outsourcing, e-recruitment)? 

Otázka č. 13: Je adaptace ve Vaší organizaci řízena? 

Otázka č. 14: Probíhá nějakým způsobem sociální adaptace? 

Otázka č. 15: Vytváříte adaptační balíček? 

Otázka č. 16: Jak dlouho adaptace probíhá? 

Otázka č. 17: Kdo provádí nového zaměstnance adaptačním procesem? 

Otázka č. 18: Jaké jsou jednotlivé kroky adaptace? 

Otázka č. 19: Jak probíhá hodnocení adaptace? 

Otázka č. 20: Jaká školení musí zaměstnanec navštívit?  
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Příloha č. 4 Otázky polostrukturovaného rozhovoru se zaměstnancem 

Otázka č. 1: Odkud se nejčastěji dozvídáte o volných pozicích? 

Otázka č. 2: Ví zaměstnanci, co je to adaptační balíček? 

Otázka č. 3: Dostávali zaměstnanci OPRIP vždy adaptační balíček? 

Otázka č. 4: Od kdy se poskytují mentorské kurzy? 

Otázka č. 5: Jaký je počet zaměstnanců na oddělení OPRIP, obou částech? 

Otázka č. 6: Kolik je resuscitačních lůžek na obou částech (A, B)? 

Otázka č. 7: Kolik je lůžek na pracovišti eliminačních metod? 

Otázka č. 8: Jaká je míra odchodů na oddělení OPRIP? 

Otázka č. 9: Máte v organizaci různé fakultativní pomůcky, figuríny? 

Otázka č. 10: Je možnost tyto pomůcky zapůjčit? 

Otázka č. 11: Dostali zaměstnanci kopii adaptačního plánu?  
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Příloha č. 5 Informace pro nové zaměstnance 
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Příloha č. 6 Adaptační plán 
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