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1  Úvod 

Najít a vybrat vhodného, kvalitního zaměstnance byl a stále je v dnešní době poměrný 

nesnadný proces. K tomu, aby se organizace stala úspěšnou a plnila své strategické cíle, 

potřebuje zaměstnance, kteří budou mít odpovídající znalosti, schopnosti a také motivaci. Tito 

zaměstnanci by měli být vybíráni s ohledem na dosažení co nejnižší fluktuace, za pomoci 

metod, které nejsou diskriminační a pro firmu představují co nejnižší náklady. 

Výběrem a následným přijetím nových zaměstnanců tento proces ale nekončí.  Je důležité 

se věnovat novým zaměstnancům i po jejich výběru. Adaptace nově přijatých zaměstnanců 

má stejný význam jako jejich výběr. Všichni vedoucí pracovníci by měli pochopit podstatu 

celého procesu a významu adaptace v něm.  

 

Činnosti spojené se získáváním, výběrem, přijímáním a adaptací zaměstnanců se zabývá 

řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů lze považovat za jednu z hlavních činností, na 

kterých závisí úspěch a chod celé organizace.  

 

Skutečnost, že správné provedení celého procesu výběru a adaptace zaměstnanců 

v organizaci je tím pravým předpokladem pro fungování organizace a plnění jejich 

strategických cílů, se stala inspirací pro téma této diplomové práce.  

 

 Cílem této diplomové práce je na základě získaných informací analyzovat současný stav 

procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci a navrhnout možná doporučení 

k vylepšení tohoto procesu, aby fungoval co nejefektivněji. 

Pro vypracování diplomové práce byla zvolena společnost OVAK a.s., tedy hlavní 

dodavatel pitné vody pro město Ostrava. 

 

V první části diplomové práce budou rozebrány teoretické východiska související 

s problematikou získávání, výběru a adaptace zaměstnanců 

Druhá část diplomové práce bude věnována praktické stránce. Bude charakterizována 

vybraná společnost, popsán celý proces získávání, výběru a adaptace ve společnosti  

a následně bude tento proces analyzován pomocí dotazníkového šetření. Na základě 

zjištěných údajů budou navrženy a doporučeny konkrétní doporučení.  
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2 Metodika a metody zpracování diplomové práce 

V této části diplomové práce bude popsána metodika a vysvětleny metody, které byly 

k vypracování diplomové práce použity. 

2.1 Metodika diplomové práce 

Metodika diplomové práce obsahuje: 

1. Rozhodnutí o výběru témata diplomové práce 

2. Zvolení tématu „Zkvalitnění systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve 

vybrané organizaci“ 

3. Vytvoření osnovy práce 

4. Prostudování potřebné literatury 

5. Vypracování teoretické části diplomové práce 

6. Charakteristiku vybrané organizace, konkrétně společnosti OVAK a.s. 

7. Popis systému výběru a adaptace ve společnosti OVAK a.s. na základě 

rozhovorů s vedoucí personálního oddělení 

8. Analýza systému výběru a adaptace ve společnosti OVAK a.s. na základě 

vyhodnocení dotazníkové šetření 

9. Návrhy a doporučení na základě výsledků z analýzy dotazníkového šetření a 

rozhovorů s vedoucí personálního oddělení 

10.  Závěr práce 

2.2 Metody zpracování diplomové práce – charakteristika a jejich použití 

Tato diplomová práce bude rozdělena na dva díly. Prvním dílem bude část teoretická  

a druhým dílem část praktická. 

 K vytvoření prvního dílu diplomové práce, části teoretické, bude potřebné 

prostudovat odpovídající odbornou literaturu, která se zabývá výše zmíněnou problematikou 

příslušející k tématu této práce. Po prostudování odborné literatury a zjištění potřebných údajů 

a informací bude prostřednictvím logického myšlení a použitím logických metod zpracována 

teoretická část. Metody, použité pro vyhotovení teoretické části budou metody komparace, 

analýzy a syntézy. Metodou komparace budou prozkoumány shodné či rozdílné rysy 

získaných informací z odborných publikací. Analýzou budou detailně rozebrány informace na 

jednotlivé dílčí části. Syntéza naopak pomůže najít vazby mezi informacemi a spojí je v celek. 

Utvoří tak tedy kompletní pohled na oblast výběru a adaptace zaměstnanců.  Je třeba 

podotknout, že metody analýzy a syntézy jsou vzájemně se prolínající metody tvořící 
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nerozlučný celek. Teoretická část bude obsahovat hlavní kapitolu „Teoretická východiska 

výběru a adaptace zaměstnanců“, které náleží podkapitoly vztahující se k zvolenému tématu.  

Druhý celek diplomové práce, tedy část praktická, se bude zaměřovat na aplikaci 

vybraného tématu na konkrétní organizaci. Bude proto potřeba navázat spolupráci s 

organizací, která bude ochotna poskytnout potřebné informace, případně dokumenty  

a celkově pomoci. Ke spolupráci v rámci psaní diplomové práce byl požádán Úřad městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Po domluvě byla spolupráce ukončena a oslovena byla 

druhá zvažovaná organizace, konkrétně Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která kladně 

spolupráci přijala. Na základě schůzek a rozhovorů s vedoucí personálního oddělení, budou 

dodány a poskytnuty všechny důležité informace i interní materiály organizace, potřebné k 

vypracování praktické části diplomové práce. Na schůzkách bude využito především metody 

rozhovoru.  

Při zpracování informací poskytnutých na základě rozhovoru, bude opět využito 

metody analýzy a syntézy.  

Pro to, aby byla dokončena a rozebrána analýza systému výběru a adaptace ve 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., bude provedeno dotazníkové šetření, na 

základě písemného dotazování. Metoda dotazování bude pro sběr dat nejvhodnější. Získané 

informace z dotazníkového šetření budou vyhodnoceny metodou indukce a dedukce. Pomocí 

indukce budou ze získaných dat z dotazníkového šetření vyvozeny závěry. Dedukcí budou 

potom vyvozovány nové závěry na základě obecných faktů. Podle vyvozených závěrů z 

dotazníkového šetření budou vyhotoveny návrhy na zlepšení systému výběru a adaptace 

zaměstnanců ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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3 Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců 

Obsahem této kapitoly bude přiblížit témata týkající se řízení lidských zdrojů a procesů 

získávání, výběru a adaptace nových zaměstnanců. 

Správně provedený výběr nových zaměstnanců a vhodně zvolený a vypracovaný proces 

adaptace zvyšuje vyhlídku úspěchu zaměstnance na nové pracovní pozici a jeho podávání 

žádoucích výkonů.[2] 

3.1 Personalistika a řízení lidských zdrojů 

Pojem personalistika poukazuje na jádro a jednu z nejvýznamnějších oblastí celého 

řízení organizace. Hlavním úkolem personalistiky neboli personální práce je zajistit 

organizaci dostatečný počet motivovaných a schopných lidí, díky jejich pomoci organizace 

bude dosahovat svých strategických cílů. Tito motivovaní a schopní lidé jsou prvkem, který 

odlišuje organizace od konkurentů. [15] 

Organizace může fungovat teprve tehdy, pokud shromáždí, propojí, uvede do pohybu 

a bude využívat zdroje materiální, finanční, lidské a informační. Lidé jsou právě tím prvkem, 

který zajišťuje pohyb ostatních zdrojů. 

Nejnovější pojetí personální práce formulující se v průběhu 50. a 60. let je řízení 

lidských zdrojů. Tímto novým pojetím se sděluje důležitá role člověka, lidské pracovní síly 

jako nejdůležitějšího vstupu a motoru fungování organizace. [10] 

 

Řízení lidských zdrojů se rozvinulo z personalistiky, která v minulosti zajišťovala 

administrativu spojenou s životním cyklem každého zaměstnance – od jeho přijetí až po 

odchod z organizace.  

„Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidi, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“ [1, str. 27] 

V dnešní době již chápeme řízení lidských zdrojů jako obsáhlou disciplínu, která 

vytváří podmínky a nástroje pro řízení práce se zaměstnanci jako celkem. Je službou  

a podporou pro management, který nese hlavní zodpovědnost za kvalitu lidí ve firmě. [8]

  Hlavní úkol řízení lidských zdrojů je dohlížet na to, aby byla organizace 

výkonná, výkon se nesnižoval, ale naopak jen zlepšoval. Dosáhnout toho lze neustálým 

zlepšováním využití všech zdrojů organizace, tedy zdrojů materiálních, finančních, 

informačních a lidských. 
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Obecný úkol řízení lidských zdrojů nám zobrazuje obrázek 3.1. 

Obr. 3.1 Obecný úkol řízení lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [10, str.17] 

3.1.1 Úkoly řízení lidských zdrojů  

Pokud ale při hledání úkolů řízení lidských zdrojů půjdeme více do hloubky, dojdeme 

k závěru, že řízení lidských zdrojů se musí směřovat k těmto hlavním úkolům [10]: 

 

1. Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a pracovních míst 

s počtem a strukturou zaměstnanců v organizaci tak, aby požadavkům všech 

pracovních míst odpovídaly pracovní schopnosti zaměstnance zařazeného na dané 

pracovní místo. Usilovat tedy o přiřazení správného člověka na správné místo a snažit 

se o to, aby tento člověk byl neustál připraven přizpůsobit se měnícím se požadavkům 

pracovního místa. 

2. Optimální využívání pracovních sil v organizaci. 

3. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů 

v organizaci. 

4. Personální a sociální rozvoj zaměstnanců organizace 

5. Dodržování všech legislativ v oblasti lidských práv a zaměstnávání lidí a vytvoření si 

pozitivní image jako dobrý zaměstnavatel 
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V současné době se stále více objevují názory, že oblast řízení lidských zdrojů by se 

měla zaměřit na jinak definované hlavní úkoly s odlišně stanovenými prioritami 

v následujícím pořadí [10,str.19]: 

 

1. Zlepšení kvality pracovního života 

2. Zvýšení produktivity 

3. Zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

4. Zlepšení rozvoje zaměstnanců jako jedinců i kolektivů 

5. Zvýšení připravenosti na změny  

 

Při plnění těchto hlavních úkolů se řízení lidských zdrojů zaměřuje na tyto aktivity:  

1. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

2. Organizační rozvoj 

3. Vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur 

4. Formování personálu organizace 

5. Zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního 

systému  

6. Plánování lidských zdrojů 

7. Odměňování a zaměstnanecké výhody 

8. Pracovní vztahy 

9. Pomoc zaměstnancům 

 

Plnění úkolů, které jsou součástí řízení lidských zdrojů, je především záležitostí 

personálního útvarů. Je třeba ale dodat, že tyto činnosti patří také k práci všech vedoucích 

zaměstnanců organizace. Součástí jejích práce je řídit své podřízené, mají odpovědnost za 

kvalitu zaměstnanců, jejich správné rozmístění, výkon a motivaci. 

3.2 Proces získávání a výběru zaměstnanců 

Celý proces získávání a výběru zaměstnanců je realizován v záměru politiky a strategie 

řízení lidských zdrojů. Proces v sobě zahrnuje posloupnost jistých kroků, které směřují 

k naleznutí správného zaměstnance, který zaplní volné pracovní místo. Kroky, které tento 

proces zahrnuje, jsou zobrazeny na obrázku 3.2. 
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Obr. 3.2 Proces získávání a výběru zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6, str.51] 

 

3.3 Plánování lidských zdrojů 

Personální plánování můžeme definovat jako potřeba lidských zdrojů, kterou daná 

organizace požaduje v souladu s velkou pozorností na dosažení strategických cílů. [1] 

„Plánování lidských zdrojů (neboli personální plánování) je nepřetržité a systematické 

hledání souladu mezi vizí, cíli a strategií firmy na jedné straně a realitou trhu, především trhu 

práce na druhé straně. Cílem personálního plánování je mít ve správný čas na správném místě 

dostatek schopných, perspektivních a ochotných lidí, kteří se vyplatí.“ [7, str.9] 

Toto plánování především odhaluje a předpovídá potřebu pracovních sil v organizaci, 

stará se také o splnění této potřeby a dlouhodobě se snaží o dosažení rovnováhy mezi 

poptávkou po pracovních silách a nabídkou pracovních sil v organizaci. [10] 

Cílem plánování lidských zdrojů je především získat a následně si udržet počet těch 

lidí, které organizace potřebují a kteří jsou svými dovednostmi a zkušenostmi přínosem 

organizaci. Dalšími dílčími cíli je nesetkávat se s problémy, jako je například nadbytek nebo 

Strategie organizace 

Strategie řízení lidských zdrojů 

Politika řízení lidských zdrojů 

Personální plánování 

Strategie získávání a výběru 

Získávání 

Výběr 

Hodnocení 

Analýza práce 

Popis pracovního 
místa 
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naopak nedostatek pracovních sil a snažit se o dobře vyškolenou pracovní sílu, která bude 

přispívat ke konkurenceschopnosti organizace a nebude se bát adaptovat se na nejisté či 

měnící se prostředí. 

Co se týče procesu plánování zaměstnanců, je zde veliká závislost na předvídání. 

Kvalita prognóz je základem vývoje problematiky pracovní síly. Závisí na kvalitě 

souvisejících analýz, které nemohou být provedeny bez důkladného prozkoumání informací.  

 

3.4 Získávání zaměstnanců 

Cílem získávání zaměstnanců je oslovit a přitáhnout postačující počet žadatelů, kteří pro 

organizaci budou představovat vhodné uchazeče o zaměstnání. Samozřejmě to vše, ve 

stanoveném čase a s přiměřenými náklady. [15] 

 

„Předpokladem pro efektivní proces získávání zaměstnanců je perfektní znalost 

povahy jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza pracovních míst, a předvídání 

uvolňování či vytvoření nových pracovních míst, které je součástí personálního plánování.“ 

[10, str.131] 

3.4.1 Proces získávání zaměstnanců 

Proces získávání zaměstnanců zahrnuje tyto na sebe navazující aktivity [10]: 

1. Posouzení potřeby obsadit volné pracovní místo 

Posouzení potřeby obsadit volné pracovní místo vychází z plánované potřeby 

organizace a měla by probíhat s předstihem. Umožní tak určit, kolik míst a jaká místa 

je třeba ve stanoveném čase obsadit 

 

2. Popis a specifikace volného pracovního místa 

Popis a specifikace volného pracovního místa obsahuje podmínky a požadavky na 

pracovní místo. Jsou to informace, které budou uveřejněny v nabídce zaměstnání 

 

3. Zvážení alternativ 

Získávání zaměstnanců by mělo probíhat s co nejnižšími náklady, organizace má tedy 

za úkol zjistit a zvážit, zda existuje i jiná alternativa, než přijetí nového zaměstnance 
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4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

V tomto bodě dochází k výběru takových charakteristik, které potenciálním 

uchazečům zajistí realistický a dostatečný pohled na volnou pracovní pozici. Při 

výběru těchto charakteristik, by se mělo dbát na to, aby požadavky na zaměstnance 

nebyly nadhodnocovány, nebo naopak podhodnocovány. 

 

5. Identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců 

K výběru zaměstnanců dochází z vnitřních nebo z vnějších zdrojů. 

 

6. Vytyčení správné metody k získávání zaměstnanců 

V tomto kroku se volí postup oslovení potenciálních uchazečů o volnou pozici. 

Metody získávání budou popsány v samostatné podkapitole. 

 

7. Stanovení potřebných dokumentů, které bude organizace potřebovat od 

uchazečů od zaměstnání 

V těchto potřebných dokumentech se ukrývají důležité informace o schopnostech 

uchazečů a ovlivňují další fáze výběru.  

 

Mezi běžně používané potřebné dokumenty, patří [15, str.77]:  

a) životopis, 

b) žádost o zaměstnání, 

c) osobní dotazník pro uchazeče o zaměstnání, 

d) kopie vysvědčení, diplomů, certifikátů, 

e) pracovní posudky,  

f) reference. 

 

8. Formulace a následné zveřejnění nabídky zaměstnání 

K formulaci bývá využíván popis a specifikace volného pracovního místa. Tento popis 

a specifikace volného pracovního místa je určitou formou přilákání vhodných 

uchazečů a naopak formou odrazení těch méně vhodných, nekvalifikovaných. Je třeba 

dbát na to, aby nebylo použito diskriminačních prvků. 
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9. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů 

V této fázi probíhá kontrola úplnosti obsažených informací v dokumentech a dále se 

tyto dokumenty třídí a uspořádávají se. 

 

10. Předběžný výběr vhodných kandidátů 

Na základě obdržených dokumentů probíhá předvýběr vhodných uchazečů do 

samotného procesu výběru. Výsledkem tohoto předvýběru bývá řazení uchazečů do 

dvou skupin, a to konkrétně [15,str.83]: 

a) vhodní uchazeči (splňují nezbytné požadavky pro výkon práce) 

b) nevhodní uchazeči (nesplňují nezbytné požadavky pro výkon práce) 

 

11. Sestavení seznamu uchazečů, kteří budou pozvání k výběrovému řízení 

Ideálně se volí ze seznamu uchazečů 5-10 jmen, kteří budou následně pozváni 

k výběrovému řízení. Tento seznam je uspořádán abecedně. Nevhodným uchazečům 

bude zaslán zdvořilý odmítavý dopis s poděkováním za jejich zájem. 

 

Vzhledem k moderní době, se nejvíce ke komunikaci, jak už mezi osobami blízkými, 

tak v tomto případě s potenciálním zaměstnavatelem či potenciálním uchazečem o pozici, 

používají moderní technologie spojené s elektronickou poštou. Tímto je zajištěna poměrně 

pružná komunikace, a to v následujících případech: 

 okamžitá reakce při přijetí žádosti o místo 

 odmítnutí uchazeče, který nesplňuje požadavky pracovní pozice (zhruba do týdne) 

 pozvání nejvhodnějších uchazečů k přijímacímu pohovoru 

 odmítnutí uchazečů po prvním kole přijímacího řízení, popřípadě sdělení, že budou 

ponechání v databázi 

 pozvání do druhého kola přijímacího řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Obr. 3.3 Proces získávání zaměstnanců  

 

Zdroj: [8, str.197] 

3.4.2 Metody získávání zaměstnanců 

Vhodnost použití metody k získávání zaměstnanců záleží na spoustě faktů, jako jsou 

například [15]: 

 jaké pracovní místo organizace obsazuje, 

 zda vybíráme z vnitřních nebo vnějších zdrojů, 

 požadavky a podmínky volného pracovního místa, 

 současná situace na vnitřním a vnějším trhu práce, 

 zájem potenciálních uchazečů o zaměstnání, 

 pověst organizace jako zaměstnavatele, 

 časová a finanční dispozice organizace. 

Mezi nejčastější používané metody a formy získávání zaměstnanců tedy patří:  

 inzerce na internetu, 

 intranet organizace, nástěnky či úřední desky, 

 inzerce v tisku, rozhlase, či televizi, 

 úřady práce, školy, personální agentury,  

 prezentace organizace na trhu pracovních příležitostí,  

 doporučení z řad stálých zaměstnanců,  

 přímé oslovení,  

 uchazeči se nabídnou organizaci sami. 
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Tab. 3.1 Metody a formy získávání zaměstnanců 

Zdroj: [15, str.76] 
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3.4.3 Moderní metody - E-recruitment a online vyhledávání zaměstnanců 

E-recruitment využívá při získávání zaměstnanců prostředků, které jsou založené na 

počítačových sítích, jako je firemní veřejnosti přístupná internetová stránka nebo intranetová 

stránka. [1]  

Proces získávání zaměstnanců pomocí počítačových sítí se skládá z přilákání, třídění a 

klasifikování uchazečů, výběru a nabízení zaměstnaní nebo odmítání uchazečů. Online 

získávání zaměstnanců, neboli E-recruiting představuje specifický postup oslovení a přilákání 

potenciálních uchazečů o zaměstnání, založený na využití služeb internetu, zejména 

webových stránek a elektronické pošty. Při uveřejňování nabídek zaměstnaní a komunikaci s 

uchazeči o zaměstnání zaměstnavatelé využívají vlastní webové stránky nebo webové stránky 

specializovaných pracovních serverů, personálních agentur či úřadů práce. Webové stránky 

zpravidla obsahují vedle základních informací o zaměstnavateli a jeho činnosti, část většinou 

označovaná jako kariéra či pracovní příležitosti, kde jsou k nalezení veškeré informace pro 

uchazeče o zaměstnání včetně aktuálního přehledu volných pracovních míst či návodu jak 

postupovat při projevení zájmu o určitou pracovní pozici. Pokud uchazeč o zaměstnání 

projeví zájem, může následně okamžitě reagovat vyplněním elektronického (online) 

dotazníku s přiložením vlastního životopisu. Touto cestou zaměstnavatel získává od uchazečů 

údaje ve srovnatelném rozsahu a struktuře, což usnadňuje vyhledávání a porovnávání údajů o 

jednotlivých uchazečích. Současně si takto zaměstnavatel ověřuje určitou úroveň 

počítačových znalostí uchazečů [15]. 

Elektronická pošta je potom dále využívána k přijímání žádostí o zaměstnání a 

životopisů uchazečů a následně se využívá k informování o průběhu a výsledcích výběrového 

řízení. Mnohdy již jsou v systémech nastavené možnosti automatického odeslání příslušných 

zpráv uchazečům nebo různé pozvánky na jednotlivá kola výběrového řízení.  

 

Stále častěji jsou využívány ke sdílení pracovních nabídek sociální sítě. Hledání práce 

na sociálních sítích se pomalu, ale jistě dostává do popředí a stává se běžnou součástí života 

lidí. Mnoho z nás má dnes profil alespoň na jedné sociální síti. Ne všichni tento profil denně 

navštěvují a využívají, většina však ano. Proto se sociální síť stává prostředkem i pro hledání 

zaměstnání. Nabídky firem na volná pracovní místa lze sdílet na profilu na sociální síti, tím se 

informace o nové pozici dostane dál k přátelům a někomu se tak může dostat pomoci při 

získání zaměstnání.  
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Internet bývá právem považován za médium budoucnosti, což platí i v oblasti 

personalistiky. Vyhledávání pracovních příležitostí a nábor pracovních sil prostřednictvím 

Internetu přináší oproti klasickým metodám, jako jsou zejména inzeráty v tisku a v 

časopisech, celou řadu nesporných výhod. Jako hlavní rozdíl oproti inzerci v tisku, je 

především urychlení celého procesu od vypsání místa až po přijetí nejvhodnějšího uchazeče. 

K velkým změnám došlo v personalistice také díky rozšíření sociálních sítí a to především po 

roce 2010. Nábor nových zaměstnanců již nikdy nebude to, co dříve. Sociální sítě jsou 

efektivní cestou jak pro společnosti při hledání nových zaměstnanců, tak pro zaměstnance při 

hledání pracovních příležitostí, zodpovězení otázek či získání informací o společnosti. [8]  

 

 

3.5 Výběr zaměstnanců 

Činnost, která navazuje přímo na získávání zaměstnanců, kdy byl vybrán přiměřený 

počet vhodných uchazečů, je výběr zaměstnanců. 

 

 „Cílem výběru je identifikovat a vybrat mezi uchazeči takové, kteří budou nejen 

výkonní, ale rovněž budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u nich očekává,  

a nebudou jednat nežádoucím způsobem, který snižuje produktivitu práce a kvalitu“  

[5, str.137] 

 

Výběr takového zaměstnance, který má v sobě přirozeně dáno, že by měl naplňovat 

cíle organizace, má obrovskou výhodu. Jednak takováto přirozená snaha snižuje náklady 

organizace na to, aby se stal nový zaměstnanec produktivním článkem týmu, dále je celkově 

snazší nového člena zapojit do chodu organizace a je větší pravděpodobnost, že nový 

zaměstnanec bude v nové společnosti spokojený a tím bude i vůči společnosti loajální. 

Z těchto důvodů mnoho organizací samotný proces výběru zdokonaluje, bohužel jsou  

i organizace, které tuto záležitost berou pouze jako formalitu. [8] 

 

Uchazeč, který splňuje požadavky a kritéria výběru, bude dále pozván k přijímacímu 

řízení. Kritéria výběru, která jsou rozhodující při výběru zaměstnanců, rozdělujeme na 

nezbytné, žádoucí, vítané a okrajové. 
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Nezbytné požadavky – nezbytně nutné pro samotný výkon práce, zahrnují předpoklady pro 

výkon práce stanovené právním předpisem, jako např. nejvyšší dosažené vzdělání. 

 

Žádoucí požadavky – nezbytně nutné pro výkon práce, tyto požadavky přispívají k dobrému 

výkonu zaměstnance, např. praxe. 

 

Vítané požadavky – tyto požadavky nejsou nezbytně nutné pro výkon práce, avšak jsou 

vítané, jelikož zvyšují atraktivnost a využití zaměstnance. 

 

Okrajové požadavky – tyto požadavky nejsou rozhodující pro výkon práce, je možné je 

zajistit jiným způsobem. 

3.5.1 Metody výběru zaměstnanců 

V této kapitole si shrneme metody výběru zaměstnanců. Těchto metod je několik  

a používáme je většinou v závislosti na obsazované pozici a velikosti organizace.  

Životopis 

Jedna ze základních a univerzálních metod je hodnocení životopisu. Tato fáze je 

předběžnou fází následných rozhodovacích kroků a většinou se používá v kombinaci s jinou 

metodou. Prozkoumání životopisu pomůže usnadnit základní rozřazení na žádoucí  

a nežádoucí kandidáty. Životopis uchazečů prozradí, zda uchazeči o zaměstnání splňují 

nezbytné požadavky pro nabízenou pracovní pozici a zda je možné je pozvat k následujícím 

výběrovým postupům. V první řadě se zde zkoumají informace, které vypovídají  

o dosavadním dosaženém vzdělání a praxi uchazeče.  

Dotazník 

Z dotazníku bývají získávány životopisné a základní údaje o uchazeči. Existuje 

spousty variant dotazníků navrženy pro různé pracovní pozice. Použití dotazníku je vhodné ve 

všech případech.  

V poslední době je využíváno především elektronického dotazníku, který je většinou 

umístěn na internetových stránkách organizace. Jedná se o klasický standardizovaný dotazník, 

který uchazeč vyplní a ke konci pouze odešle přes webovou stránku. Tento dotazník pomůže 

firmě v rozřazení uchazečů do skupin.  
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Testy pracovní způsobilosti 

„Pracovní způsobilost vyjadřuje míru, v jaké jedinec splňuje nároky na pracovní 

činnost na určitém pracovním místě. V širším záběru zahrnují požadavky na způsobilost, 

odbornost jedince, jeho vzdělání, znalosti a dovednosti (i měkké dovednosti), osobnostní 

charakteristiky a další způsobilosti, např. morální a fyzické“. [9] 

Tyto testy patří mezi významné metody výběru, které v sobě zahrnují:  

 psychologickou diagnostiku měřící individuální charakteristiky uchazečů  

o zaměstnání,  

 zkoušky a testy různých znalostí a dovedností (zahrnují se zde i jazykové a odborné 

znalosti), předpoklady uchazečů (např. fyzické testy), které se vážou na volnou 

pracovní pozici. 

V probíhajícím výběrovém řízení o sobě uchazeči uvádějí většinou jen pozitivní 

informace, toto se týká především jejich zkušeností. Právě výběrové testy mohou tyto 

informace ověřit. Používají se pro zabezpečení validnějších a spolehlivějších informací  

o úrovni inteligence, charakteristikách, osobnosti, vlohách a získaných znalostech  

a dovednostech, které nejdou zjistit pouze při pohovoru. Nejsou také tolik subjektivní jako 

jiné metody určené k výběru zaměstnanců.  Psychologické posouzení uchazečů probíhá 

zpravidla u pozic středního managementu a u vedoucích týmu, také ale u zaměstnanců, na 

které jsou kladeny určité psychické nároky (zákaznické centrum, policisté .. ) [9] 

Testy pracovní způsobilosti představují širokou škálu testů nejrůznějšího zaměření  

a nejrůznější validity a spolehlivosti. Tyto testy většinou bývají používány jako pomocný 

nástroj při výběru zaměstnanců.  

„Dobrý test je ten, který poskytuje validní údaje umožňující spolehlivé předpovědi 

chování, a tedy napomáhá k objektivnímu a odůvodněnému rozhodování při výběru lidí pro 

pracovní místa. Musí být založen na důkladném výzkumu přinášejícím standardizovaná 

kritéria, která byla odvozena ze stejného měření řady reprezentativních lidí, provedeného za 

účelem získání určitého souboru „norem“. Test by měl být schopen objektivního posouzení 

jedince v porovnání s normálním nebo průměrným výkonem skupiny.“[1, str.387]) 
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Tyto druhy testů pracovní způsobilosti se používají nejčastěji [10]: 

 Testy inteligence – zaměřují se na posouzení rozumových schopností a vykonávání 

duševních schopností uchazeče o zaměstnání (verbální schopnost, prostorové vidění, 

paměť, rychlost vnímání apod.).  

 Testy schopností – používají se k hodnocení dosavadních i případně získaných 

schopností uchazeče.  Při tomto testování se hodnotící zaměřují na motorické 

schopnosti, manuální zručnost i na některé duševní vlastnosti.  

 Testy potenciálních schopností – předpovídají potenciál, který má jedinec 

k výkonu. 

 Testy získaných schopností – schopnosti nebo dovednosti, které již člověk 

získal vzděláváním nebo praxí. 

 Testy znalostí a dovedností – prověřují odbornost a hloubku znalostí. 

 Testy osobnosti – prozkoumávají charakteristiky osobnosti. Při těchto testech by se 

měly projevit různé stránky uchazečovy osobnosti. 

Assessment centre (AC) 

 Tato výběrová metoda je komplexnější a speciální metoda, jejíž název se nijak 

nepřekládá.  Při této metodě se vybírá z většího počtu uchazečů o zaměstnání.   

Uchazeči jsou hodnoceni v konkrétních situacích více hodnotícími (6-8) a během 

delšího časového úseku. Hodnotící jsou většinou speciálně proškolení a mohou být, jak z řad 

interních, tak i externích. Hodnotitele tvoří zejména psycholog, specialista z oblasti řízení 

lidských zdrojů a v mnoha případech i specialista určený pro posuzování odborné oblasti. [12] 

Konkrétní situace většinou simulují reálné problémy, které je potřeba řešit v týmu, 

tedy vzájemně komunikovat a rozhodovat se.  Assessment centre může zahrnovat  

i individuální úkoly. Svým obsahem musí AC připomínat pracovní náplň volné pracovní 

pozice, o kterou se uchazeč zajímá. [10] 

 „AC je využíváno při obsazování náročnějších pracovních pozic, nejčastěji při 

obsazování manažerských pozic, pozic specialistů a pozic, jejichž činnost spočívá v kontaktu 

s klienty“[9] 
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Obr. 3.4 Kroky v průběhu Assesment centre 

Zdroj: [8, str. 206] 

 

Assessment centre má většinou tyto rysy [1]: 

 velká pozornost náleží chování uchazeče, 

 různorodost úkolů, zachycujících klíčové body obsazovaného pracovního 

místa, 

 hraní rolí,  

 skupinové úkoly, 

 několik uchazečů je hodnoceno najednou, aby bylo dosaženou součinnosti 

mezi nimi,  

 několik hodnotitelů a pozorovatelů za účelem větší objektivity,  

 hodnotitelé jsou pečlivě vyškolení (mohou být i externisté). 

Při AC se mohou uchazeči o zaměstnání setkat s těmito typy úloh, které tedy mohou 

být buď individuální, nebo týmové: 

 psychodiagnostické metody – testy, dotazníky,  

 sociometrické metody zjišťující vztahy ve skupině 

 sebepoznávací dotazníky, 

 strukturované a nestrukturované pohovory,  

 modelové situace,  

 případové studie,  

 manažerské hry. 
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Na následujícím grafu jdou vidět nejčastěji používané metody v rámci AC. Nejvíce 

používané jsou představení jednotlivých uchazečů a rozhovory s nimi. Mezi další oblíbené 

metody patří i skupinové diskuze a cvičení či týmové role. 

Graf 3.1  Nejčastěji používané metody AC 

 

Zdroj: [17] 

Assessment centra umožňují zaměstnavatelům  - organizacím dobře posoudit jak moc 

uchazeči vyhovují kultuře organizace. Umožňují to nejen pozorování chování uchazečů ve 

smyšlených, ale i také v typických situacích, které mohou na pozici obsazovaného pracovního 

místa nastat. AC mají také tu výhodu, že uchazečům nabídnou možnost vcítit se do 

organizace, jejich hodnot, takže mají uchazeči lepší možnost rozhodnutí, zda jim práce 

v organizaci bude vůbec vyhovovat. 

 Správně vykonané assessment centre může vést k lepšímu odhadu budoucího 

pracovního výkonu a následného pokroku uchazeče. [1] 

Při zvolení AC jako metody výběru by organizace měla vzít v potaz, že tato metoda je 

časově, organizačně i finančně náročná. Výběr metody, jako je AC by měl být tedy řádně 

odůvodněn jako například v případech náboru zaměstnanců na manažerské či klíčové pozice. 

[12] 
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Reference z předchozího zaměstnání 

 Slouží k zajištění informací o budoucím zaměstnanci z předchozího zaměstnání, 

především jde tedy o ověřování si získaných informací od uchazeče u předchozího 

zaměstnavatele. [2] 

Výběrový pohovor 

Výběrový pohovor můžeme nazvat také jako rozhovor konaný na základě osobního 

setkání, kterého se účastní odpovědný představitel zaměstnavatele (personalisté, manažeři) 

s vhodným uchazečem o zaměstnání. Tento uchazeč na základě prozkoumání životopisu, 

případně motivačního dopisu, či dotazníku splňuje nezbytné požadavky pro výkon práce 

potřebné na dané volné pracovní místo. [15] 

 Tato metoda je nejpoužívanější a také je považována za nejvhodnější metodu výběru 

zaměstnanců. 

Cílem výběrového pohovoru, kromě základního cíle posoudit způsobilost uchazeče 

vykonávat danou pracovní činnost je [10]:  

 získat, ověřit a doplnit dodatečné a rozhodné údaje o uchazečích, 

 zjistit představu o očekáváních a pracovních cílech uchazeče, 

 informovat uchazeče o organizaci, o práci v ní, podmínkách práce – je důležité, aby 

uchazeč získal realistickou představu o práci na pozici, o kterou se uchází, 

 posoudit osobnost uchazeče, zaměřit se na jeho chování a motivaci. 

 

V poslední době se diskutuje o skutečnosti, že by si zaměstnavatel měl ve věci 

výběrového pohovoru klást za cíl také vytvořit přátelské prostředí a snažit se v uchazeči 

vzbudit pocit, že jedná se správnými lidmi a je s ním zacházeno spravedlivě.  

Při výběrových pohovorech se setkáváme s různými druhy a formou pohovoru. 

a) Podle množství účastníku rozeznáváme tyto typy pohovorů [1]: 

Individuální pohovory – 1+1 

Tato metoda patří mezi nejběžnější metodu výběru zaměstnanců. Pohovor je veden 

jedním představitelem organizace. Tato forma poskytuje příležitost k navázání užšího 

kontaktu, hrozí zde však nebezpečí subjektivního posuzování. 
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Pohovorové panely  

Tohoto typu pohovoru se účastní 2-3 lidé z prostředí organizace, nejčastěji 

personalista a nadřízený obsazovaného pracovního místa. Tato forma zajišťuje 

možnost diskuze a objektivnějšího posuzování. 

 

Výběrová komise 

Oficiálnější forma pohovoru, jsou svolány pověřené orgány podniku. Tím že se 

pohovoru účastní více stran, nabízí tato forma možnost porovnání si navzájem své 

poznatky. 

 

Skupinový pohovor [10] 

V této formě pohovoru figuruje skupina uchazečů o zaměstnání na jedné straně a jeden 

nebo více představitelů organizace na straně druhé. Tento pohovor je vhodný při 

posuzování chování účastníků ve skupině a navíc šetří čas. 

 

b) Výběrové pohovy se dále rozlišují podle obsahu a průběhu, a to následovně [10]: 

Nestrukturovaný pohovor 

V této formě pohovoru nejsou stanoveny žádné cíle, jelikož veškerý průběh se utváří 

během pohovoru. Čas, obsah ani postup tedy nejsou pevně stanoveny. V této formě se 

bohužel nezaručuje srovnatelnost s ostatními uchazeči. 

 

Strukturovaný pohovor 

Pohovor je předem naplánovaný a pokládané otázky jsou shodné u všech uchazečů. 

Tím se snižuje možnost subjektivního posuzování. Tato forma pohovoru je velmi 

efektivní a spolehlivá. 

Polostrukturovaný pohovor 

Tato forma spojuje dva výše popsané pohovory, je tedy něco mezi nestrukturovaným  

a strukturovaným pohovorem. 

 

Nejčastěji používaným je strukturovaný výběrový pohovor, kde je tedy nutné si 

dopředu připravit otázky, jejich návaznost a vymezit si čas. Tento pohovor zpravidla trvá 30-

90 minut. 
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Další možné typy výběrových pohovorů jsou popsány v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Další typy výběrových pohovorů 

Behaviorální 

pohovor 

Uchazečům jsou kladeny otázky, které je vyzývají k popisu jejich chování 

v konkrétních pracovních situacích. 

Biografický 

pohovor 

V rámci tohoto rozhovoru jsou chronologicky posuzovány předchozí 

zkušenosti kandidátů. 

Situační 

pohovor 

Uchazečům jsou kladeny situační otázky s cílem zjistit, jak by řešili 

specifické pracovní situace. 

Stresový 

pohovor 

Uchazeči jsou konfrontováni s emociálně zatěžujícími situacemi nebo 

zcela neočekávanými, negativními a obtížnými otázkami. Cílem je zjistit 

jejich reakci na stres. 

Zdroj: [6, str.61]: 

Výběrový pohovor by měl obsahovat tyto části [15]: 

Úvod – přivítání uchazeče, stručné vysvětlení, jak to bude v následujících minutách 

probíhat. 

Představení organizace – představení organizace a seznámení s informacemi o volné 

pracovní pozici, o kterou se uchazeč uchází 

Představení uchazeče – prostor k tomu, aby se uchazeč sám prezentoval a prokázal 

jeho motivaci 

Otázky a odpovědi – doplňování rozhodných údajů, v tomto prostoru se může ptát jak 

odpovědná osoba, která vede pohovor, tak i uchazeč o volné pracovní místo. Otázky 

pohovoru ze strany organizace musí být přesné a výhradně se musí týkat jen práce. Je 

zcela neetické pokládat otázky soukromého charakteru, či otázky, které by se jen 

trochu dotýkaly diskriminačního charakteru. 

Závěr – informování o dalším postupu a následné rozloučení. 

Posuzování úspěšnosti uchazeče se může odrážet i na hodnocení jeho neverbální 

komunikace. Řeč těla mnohdy odhaluje některé osobnostní charakteristiky uchazeče. 
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„K charakteristikám neverbální komunikace sloužícím jako indikátor sociální 

způsobilosti patří především stisk ruky podávané při podzravu, a přímý oční kontakt během 

rozhovoru. Vlažný stisk ruky, uhýbavý oční kontakt jsou projevem nedostatečných sociálních 

dovedností i možným signálem určitých povahových rysů – nedostatku energičnosti, přímosti 

a otevřenosti v komunikaci, ale i neupřímnosti, nejistoty a nízké sebedůvěry.“ [16, str.45] 

 

Pro uchazeče o zaměstnání výběrový pohovor ve většině případů znamená stresovou 

situaci, je třeba k pohovoru zajistit vhodnou místnost, do které v průběhu nemohou vstupovat 

další pracovníci, kterých se výběrový pohovor netýká. Co se tedy místa k pohovoru týče, 

volíme reprezentativní prostory organizace. Uchazeč si tak zároveň může z části prohlédnout 

pracoviště a prostory organizace. Během pohovoru by nemělo docházet k rušícím událostem, 

jako například zvonění mobilního telefonu, odbíhání tazatelů. 

 

 

Zvýšit efektivitu výběrových pohovorů se dá následujícími pravidly [20]: 

 příprava otázek - otázky, které jsou uchazečům kladeny, by měly být připraveny 

tak, aby cíleně směrovaly k hlavním schopnostem a dalším předpokladům, které 

jsou pro místo nezbytné, 

 pokládání stejných otázek všem uchazečům - důležité proto, aby odpovědi 

uchazečů mohly být porovnány a hodnocení bylo pak následně objektivní, 

 použití otevřených otázek - většina otázek položených během výběrového 

rozhovoru by měla být otevřená. Uzavřené otázky, tedy ty, na které lze odpovědět 

jen „ano“ nebo „ne“, jsou někdy kladeny záměrně, a to ve snaze kandidátům jejich 

odpovědi ulehčit.  

 rozlišení vlastnosti a schopnosti - častým zdrojem chyb je především zaměňování 

sociálních či komunikačních (ne)schopností s předpoklady, které jsou pro výkon 

práce podstatně důležitější, tj. schopnostmi,  

 zjištění motivace - zájem uchazeče o místo ještě nemusí znamenat zájem o práci, 

která je jeho obsahem, případně o práci vůbec. Je-li v průběhu pohovoru zjištěno, 

že zájem uchazeče je pouze finanční, je zřejmé, že stabilita či výkon na dané 

pozici nebude vysoký, 
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 kandidáti by se při rozhovoru měli cítit uvolněně - cítí-li se uchazeči během 

rozhovoru příjemně, mají sklon o sobě prozradit více. Výběrový rozhovor je proto 

efektivnější. Doporučení, která tvrdí, že uchazeče je třeba během rozhovoru 

„stresovat“, aby jejich schopnosti vynikly, jsou možná vhodná při posuzování 

kandidátů na vysoce stresující místa. 

 

3.5.2 Validita metod výběru zaměstnanců 

Pomocí validity se měří kvalita výběrové metody. Každá z metod má různou míru 

validity. Validita udává, do jaké míry lze předvídat vhodnost kandidáta na určené obsazované 

místo pomocí určité výběrové metody Hodnoty validity leží v rozmezí 0 až 1. Je-li hodnota 

rovna 1, znamená to, že daná metoda udává naprosto přesnou předpověď budoucího výkonu 

pracovníka. Je-li hodnota rovna 0, neshodují se výsledky metody s pracovním výkonem na 

pracovišti. Různé výzkumy prognostické validity ukazují, že hodnoty 1 lze dosáhnout pouze 

teoreticky. Ve skutečnosti jsou tyto hodnoty nižší a zjištěná hodnota prognostické validity nad 

0,3 může být vnímána jako dobrá hodnota nebo vyšší validita. I když může tato hodnota 

vypadat nízce, tak při doplňkovém nasazení metody s touto hodnotou může být užitečná. 

Prognostickou validitu ovlivňuje řada faktorů jako např. kvalita použitého nástroje, cílová 

skupina, pravomoc lidí vykonávajících metodu nebo kritérium, pomocí kterého bude měřen 

výkon kandidáta. Existují i další faktory, jako například počet osob zahrnutých do výzkumu, 

jejich složení, připravenost výběrových metod a závisí i na zemi, ve které se výzkum 

prováděl.   

 

Tab. 3.3 Členění výběrových metod dle validity 

Metody výběru s nižší validitou Metody výběru s vyšší validitou 

Dokumenty uchazeče – 0,14 Testy inteligence – 0,27-0,61 

Nestrukturovaný rozhovor – 0,14 Životopisný dotazník – 0,37 

Test osobnosti – 0,15 Zkušební doba – 0,44 

Grafologie – 0,2 Strukturovaný rozhovor – 0,40 

Posudky a reference – 0,25 AC – 0,45 

 Výkonový test – 0,45 

Zdroj: [9, str. 127] 
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3.6 Hodnocení úspěšnosti procesu získávání a výběru zaměstnanců 

Stejně jako kterákoliv jiná činnost, do které je investováno a vkládáno finančních 

prostředků, tak i celý proces získávání a výběru by měl být z hlediska efektivnosti hodnocen.  

Toho hodnocení se posuzuje ve vztahu k řadě ukazatelů. Níže jsou vypsány ty, které 

jsou většinou v praxi uplatňovány. 

 Počet žadatelů o přijetí/počet žadatelů pozvaných na pohovor 

 Počet nově přijatých zaměstnanců/počet posuzovaných uchazečů 

 Náklady na získávání a výběr/počet nově přijatých uchazečů 

Náklady, které jsou spojeny s procesem získávání a výběru jsou především mzdové 

náklady personalisty a osob podílejících se na procesu získávání a výběru zaměstnanců, 

náklady na inzerci, náklady na komunikaci s externími subjekty (personální agentura), 

administrativní náklady, např. poštovné, kancelářské potřeby. V této souvislosti jsou také 

srovnávány patřičné metody získávání a výběru zaměstnanců s cílem zvýšit efektivitu tohoto 

procesu a zároveň snížit náklady na přijetí zaměstnance v rámci udržení kvality získané 

pracovní síly.  

 

 

3.7 Rozhodnutí o přijetí zaměstnance a následné přijetí zaměstnanců 

Následně po ukončení fáze výběru, je na řadě fáze těžší, a to rozhodnout, kterému 

uchazeči o zaměstnání bude nabídnuta práce.  

Rozhodnutí o přijetí zaměstnance je posledním krokem v celém procesu. Toto 

rozhodnutí je velice důležité, protože přijatý zaměstnanec bude určitým způsobem ovlivňovat 

výkonnost celé společnosti. Je tedy na místě důsledně přezkoumat všechny informace, které 

byly nashromážděny v předchozích krocích procesu výběru a na základě těchto faktů, vybrat 

nejkvalifikovanějšího jedince. Pokud všechny předchozí kroky procesu, tedy proces získávání 

a výběru byly řádně provedeny, šance na to, že bude stanoveno správné rozhodnutí, je veliká. 

[3] 
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Zásady, které by měly organizace dodržovat při výběru a přijímání zaměstnanců [16]: 

 sdělovat uchazečům o zaměstnání srozumitelné, přesné, úplné a pravdivé 

informace o požadavcích zaměstnání, 

 posuzovat uchazeče podle nezbytných požadavků, 

 uchazeče o zaměstnání nediskriminovat. 

 

V této poslední fázi, která patří do procesu získávání a výběru zaměstnanců můžeme 

uchazeče o zaměstnání rozdělit do tří skupin[16]: 

 

 „vítězné skupiny“ – osoby, které plně splňují podmínky nabízené pozice,  

 skupiny „potenciálních vítězů“ – některé předpoklady pro přijetí jsou  

i těchto uchazečů sporné, 

 skupiny „poražených“ – odmítnutí kandidáti. 

 

Nejvhodnější uchazeč, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě, by měl 

být hned po rozhodnutí kontaktován telefonicky, měly by mu být shrnuty znovu všechny 

požadavky na konkrétní obsazovanou pozici a sdělena mu nabídka zaměstnání. Při kladném 

přijetí uchazečem, následují formální náležitosti spojené s přijetím nejvhodnějšího uchazeče. 

 

Následný proces samotného přijímání zaměstnanců zahrnuje formální náležitosti 

spojené s uzavřením pracovněprávního vztahu s nejvhodnějším uchazečem o zaměstnání. 

Přijímání zaměstnanců přímo navazuje na etapu výběru zaměstnanců a jeho účelem je uzavřít 

pracovněprávní vztah s vybraným nejvhodnějším uchazečem o zaměstnání. [15] 

 Mezi nejdůležitější formální záležitost přijímání zaměstnanců je zpracování pracovní 

smlouvy, která je následně podepsána, jak ze strany zaměstnance, tak ze strany organizace. 

[10] 

3.8 Adaptace zaměstnanců 

Poslední etapou celého procesu obsazování volných pracovních míst je právě adaptace 

zaměstnanců, která pokračuje hned za přijímáním zaměstnanců a probíhá formálně  

i neformálně. Formální proces adaptace se řídí jasnými pravidly či daným vzorcem  

a jednotlivé části adaptačního programu na sebe systematicky navazují. Naopak neformální 

adaptace je zcela nezávazná, probíhá spontánně a neplánovaně, především vlivem 

spolupracovníků. [15] 
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„Adaptace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální procedury spojené 

s informováním, odborným zapracováním, a sociálním začleněním přijatého zaměstnance 

v novém zaměstnání.“ [15, str.109] 

Adaptační proces bývá rozdělován do tří částí [4]:  

 zaučení – seznámení nového zaměstnance s pracovní pozicí a pracovištěm;  

 přijetí do týmu – nový zaměstnanec se stává plnohodnotným a produktivním 

kolegou; 

 vstupní zaškolení. 

 

Adaptační proces nového zaměstnance v organizaci probíhá ve třech oblastech, a to 

konkrétně [10]: 

 Celoorganizační adaptace – adaptace všeobecného charakteru, společná pro všechny 

zaměstnance organizace, většinou bez ohledu na pracovní pozici. 

 Skupinová adaptace – adaptace týkající se pracovní skupiny, ve které je pracovní 

místo obsazováno nový zaměstnancem. 

 Adaptace na konkrétním pracovním místě – podle charakteru a obsahu pracovní 

náplně se liší od ostatních  

 „Cílem adaptace je urychlit zapojení nových zaměstnanců, zajistit co nejrychleji jejich 

plnou pracovní výkonnost a zabránit případné nespokojenosti. K jejím nejčastějším zdrojům 

patří nedostatek informací, nedostatečné zvládnutí pracovních úkolů či nejasná pracovní 

očekávání“. [16,str.53] 

Často se objevují názory, že adaptace zaměstnance je spíše součástí rozvoje 

zaměstnance, avšak stále se setkáváme s tím, že proces adaptace zaměstnance je záležitostí 

výběru zaměstnanců. Tato oblast je často podceňována, ale právě průběh a výsledky by měly 

být pro firmu velice důležité.  

S příchodem nového zaměstnance by měla organizace vytvořit takové podmínky, aby 

nový zaměstnanec zvládl svoji práci na novém pracovišti, vžil se do existujícího systému 

mezilidských vztahů a přijal hodnoty a tradice podniku. Při adaptačním procesu dochází k 

uvedení nového zaměstnance do práce, jeho seznámení s podnikem, pracovištěm, 

podmínkami práce a spolupracovníky.  
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Cílem adaptačního procesu je co nejrychlejší zařazení nového zaměstnance tak, aby 

mohl uplatnit své znalosti a dovednosti a stal se plnohodnotným členem týmu. 

Výše zmíněné tvrzení, je možné shrnout následovně: 

 Proces adaptace pomáhá novému zaměstnanci projít si první fází nástupu, kdy mu je 

zatím nové prostředí cizí. 

 Adaptace zvyšuje stabilizaci zaměstnance a vztah zaměstnance k organizaci. 

 Průběh adaptace docílí, aby zaměstnanec vykonával plnohodnotný a stabilizovaný 

výkon v co nejkratším čase. 

 Úspěšný adaptační proces snižuje možnost brzkých odchodů nových zaměstnanců. 

3.8.1 Složky adaptačního procesu 

V průběhu celého adaptačního procesu se nově přijatý zaměstnanec adaptuje 

především [9]:    

 na náplň své nastávající práce - pracovní adaptace 

 na sociální podmínky organizace, 

 na podnikovou kulturu uvnitř organizace.   

 

Pracovní adaptace - jde o vstupní zácvik zaměstnance v rámci celkového formování 

jeho schopností podle potřeb podniku. Závisí na konkrétních podmínkách pracovního 

místa a na připravenosti zaměstnance na danou práci. Výsledkem je určitá úroveň 

vyrovnávání se člověka s pracovní situací (kvantita a kvalita plněných úkolů, 

samostatnost při práci, pracovní ochota a aktivita, profesionální sebedůvěra, existence 

pracovních cílů a ambicí, pracovní spokojenost, stabilizace v zaměstnání ap.) 

 

Sociální adaptace - cílem je dosáhnout zařazení zaměstnance do existujícího systému 

mezilidských vztahů na pracovišti i v podniku. Podstatu sociální adaptace tvoří osobní 

styk s ostatními členy skupiny, kdy se jednotlivec seznamuje s projevy sociálního 

chování. Sociální kontext lze zohlednit už při výběru uchazečů. 

 

Adaptace na podnikovou kulturu - cílem je pomoci novým zaměstnancům 

orientovat se v existujících sociálních normách a standardech jednání, přizpůsobit se 

jim a dosáhnout, aby se zaměstnanci osobně identifikovali s činností podniku, která 

směřuje k jeho prosperitě a šíření dobrého jména. [18] 
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Náplň práce nového zaměstnance se vždy nachází v nějakém sociálním prostředí, ve 

kterém probíhají mezilidské vztahy. Nový zaměstnanec tedy v procesu adaptace přichází na 

hodnoty, zvyklosti, normy a cíle, které probíhají okolo něj na pracovišti, převážně v pracovní 

skupině, do které náleží a snaží se porovnávat tyto hodnoty a zvyklosti se svými. Výstupem 

tohoto srovnávání, je tyto hodnoty převzít a ztotožnit se s nimi, nebo naopak odmítnout je. 

Adaptační proces ve smyslu adaptace na nového zaměstnance na sociální prostředí organizace 

přesněji adaptace na pracovní skupinu působí také opačným směrem. Adaptace by měla 

zmírnit dopad zátěže na stávající zaměstnance, odbourat stres z toho, že přijde někdo nový. 

[9] 

 Při adaptačním procesu je třeba dbát na to, aby nebyl podceňován a pozornost k 

novému zaměstnanci neskončila, jakmile zaměstnanec započne svou práci. Může se stát, že 

nový zaměstnanec přesně nepochopí náplň své práce, nebude se mít na koho obrátit a záhy po 

nástupu bude chtít odejít. Pro organizaci tato skutečnost sebou nese velké náklady. Nejméně  

4 až 6 týdnů by se organizace měla snažit udělat dojem a věnovat se důsledně novému 

zaměstnanci. [5] 

Adaptace tedy napomáhá snižovat fluktuaci zaměstnanců, náklady na opakované vyhledávání 

nových zaměstnanců, snižovat tedy ztráty na produktivitě, a především zvyšovat pracovní 

spokojenost nově přijatého zaměstnance. [2]  

V případě vysoké fluktuace zaměstnanců je na zvážení prozkoumat personální politiku. 

Nekvalitní personální politika se může vyznačovat tím, že není schopna vybrat, adaptovat  

a následně udržet kvalitní zaměstnance důležité pro organizaci. [16] 

 

Celkový proces výběru zaměstnance není ukončen hned prvním dnem jeho nástupu do 

firmy. Výběr zaměstnanců můžeme ztotožnit s investicí. Výběr kvalitních zaměstnanců sebou 

nese velké náklady, které by se měly ale co nejdříve vrátit.  Adaptační proces této skutečnosti 

napomáhá, proto by měl být řádně veden a řízen. 

 

3.8.2 Průběh a časový plán adaptačního procesu 

Samotný adaptační proces započne v momentě, kdy se organizace a nový zaměstnanec 

dohodnou na uzavření pracovního poměru.  

V den nástupu do práce by měl zaměstnanec obdržet rozpis svého individuálního 

adaptačního plánu. Obsah adaptačního procesu se liší v závislosti na obsazované pracovní 

pozici. 
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Konkrétní adaptační plán určí, jaké informace a dokumenty se budou novému 

zaměstnanci hodit a jaké by měl obdržet, jaká ho čekají školení a termín kdy se bude 

adaptační proces vyhodnocovat. Vyhodnocování adaptačního procesu zpravidla probíhá 

formou rozhovoru s nadřízeným.  

Je žádoucí, aby nový zaměstnanec v adaptačním procesu získal co nejvíce informací o 

organizaci. Mel by znát poslání, vizi a cíl organizace a v neposlední řadě by měl být 

seznámen s pravidly a předpisy organizace. [14] 

Tyto informace má většinou na starosti personální oddělení a nový zaměstnanec se je 

dozvídá hned v úvodu adaptace. Základní charakteristiky dále doplňují informace  

o stravování ve firmě, pracovních podmínkách či možnosti vzdělávání. Je třeba podotknout, 

že informace získané v úvodu adaptace by měly být předány novému zaměstnanci v písemné, 

ale především v i ústní formě, která umožňuje přesnější vysvětlení. 

 

Pro nového zaměstnance bývá z počátku těžké všechny nové informace vstřebat 

najednou, proto bývá doporučováno některé informace zaměstnanci sdělovat postupně po 

částech, tak aby byly sdělovány v prioritách důležitosti. Adaptace by teda neměla být 

prováděna během jednoho školícího dne, ale je lepší, aby byla rozdělena do delšího časového 

období. Zde potom také záleží, o jakou pracovní pozici se jedná, proces adaptace tedy může 

trvat v rozmezí pár dní do několika týdnů, v některých případech i měsíců. Proces adaptace by 

měl být předem připravený, dobře naplánovaný, a měl by být připraven s ohledem jednak 

k pracovní náplni nového zaměstnance, ale tak i s mírným přihlédnutím k povaze a osobnosti 

nově zaměstnaného.  

 

Součástí adaptačního procesu je i následný vyhodnocovací proces. Nový zaměstnanec 

by měl být v průběhu svého individuálního adaptačního procesu několikrát kontaktován, a to 

přímým nadřízeným nebo také personálním útvarem a měly by být zjišťovány informace  

o průběhu, nejasnostech a pocitech nově přijatého zaměstnance. 

 

Časový plán adaptačního procesu může být následovný [10]:  

1. Předání vybraných písemných materiálů následovně po rozhodnutí o přijetí, nemusí 

být podepsána pracovní smlouva. 

2. V den podepsání pracovní smlouvy nový zaměstnanec dostane další písemné i ústně 

podané informace od personálního útvaru a od svého přímého nadřízeného 
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3. Mezi dobou podepsání smlouvy a přesně určeného dne nástupu nového zaměstnance 

do práce má zaměstnanec prostudovat všechny obdržené materiály, může udržovat 

kontakt se svým nadřízeným či personálním útvaru, v případě nejasností. 

4. V den nástupu bývá zaměstnanec proveden po organizaci, je mu přiděleno jeho vlastní 

pracovní místo. Tento den je taky nejintenzivnějším a pro mnoho nově přijatých 

zaměstnanců nejstresovějším.  V den nástupu adaptační proces probíhá pouze ústní 

formou. Po provedení po organizaci se zaměstnanec setkává se svým příslušným 

útvarem, poznává své spolupracovníky, dostává první pracovní úkoly. 

5. V prvním týdnu se nový zaměstnanec nejméně dvakrát setká se svým nadřízeným při 

malém rozhovoru, o tom jak si vede, dále se učí od spolupracovníků, specialistů, kteří 

například zaměstnanci dovysvětlí IT techniku, zjišťuje kam se obracet v případě 

nesnází a pracuje na svých přidělených úkolech. 

6. V druhém týdnu novému zaměstnanci začíná plnění běžných pracovních činností 

souvisejících s pracovním místem. V této době pořád úzce spolupracuje s personálním 

útvarem a se svým nadřízeným při řešení konkrétních problémů adaptačního procesu.  

7. Třetí a čtvrtý týden obsahuje navíc kromě krátkého rozhovoru s přímým nadřízeným a 

personálním útvarem i krátká proškolení, například týkající se zaměstnaneckých 

výhod, či norem chování v organizaci. 

8. Od druhého do pátého měsíce jsou zaměstnanci již přiřazovány všechny obvyklé 

úkoly pracovního místa. V tomto období se jednou za dva týdny setkává se svým 

nadřízeným a zúčastňuje se dalších kratších školení týkajících se technologie, 

produktivitě organizace či způsobech zlepšování pracovního výkonu. 

9. V šestém měsíci se většinou proces celého adaptačního procesu uzavírá, probíhá 

hodnocení procesu, hodnocení pracovního výkonu zaměstnance a mohou se 

naplánovat další kroky a plány zaměstnance v oblasti vzdělávání. Tato část probíhá ve 

spolupráci s personálním útvarem. 
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Na následující tabulce lze vidět přehledně průběh adaptačního procesu.   

Tab.3.7 Průběh adaptačního procesu 

Kdy Aktivity  Zodpovědnost 

Příprava - před 

nástupem 

zaměstnance 

Poslat email, ve kterém vedoucí vyjádří radost, že 

zaměstnance nastoupí, plán na první den, … 

Liniový vedoucí nebo jeho 

nadřízený 

Vybrat osobu, která pomůže novému zaměstnanci 

začlenit se a zjistit jestli se takové role ujme. 
Liniový vedoucí 

Informovat recepci a spolupracovníky o nástupu 

nového zaměstnance. 
Liniový vedoucí 

Připravit pracovní prostředí pro zaměstnance (telefon, 

počítač, kancelářské potřeby, pracovní pomůcky, ...). 

Zástupci HR/liniový vedoucí 

s podporou dalších týmů, 

např. IT 

Připravit všechny užitečné informace pro první den 

(manuál "vítejte ve firmě", popis pracovního místa, 

směrnici o bezpečnosti, firemní noviny, … ). 

Liniový vedoucí (specifické 

informace) a pověřená osoba 

(všeobecné informace) 

1. den 

Osobní přivítání zaměstnance. 

Liniový vedoucí, případně 

jeho nadřízený, ostatní 

zaměstnanci 

Představení pověřené osoby, která bude novému 

zaměstnanci pomáhat se začlenit a ujištění se, že 

zaměstnanec rozumí své roli. 

Liniový vedoucí 

Poskytnutí základních informací o firmě, předání 

brožury či manuálů o firmě 
Liniový vedoucí 

Krátká diskuze zaměstnance s vedoucím o prvních 

pocitech a zkušenostech nového zaměstnance. 
Liniový vedoucí 

1. týden 

Účast na neformálních aktivitách firmy/oddělení spolu s 

ostatními zaměstnanci (oběd s vedoucím, snídaně či 

odpolední káva s ostatními), kde je možné odpovědět na 

některé otázky zaměstnance. 

Liniový vedoucí, případně 

jeho nadřízený, ostatní 

zaměstnanci 

Úvodní seminář/trénink. HR 

Každodenní krátké diskuse s vedoucím o pocitech 

zaměstnance. 
Liniový vedoucí 

2.-4. Týden 

Krátké diskuse na konci každého týdne, větší 

rekapitulace na konci měsíce. 

Liniový vedoucí, pověřená 

osoba 

Výběr mentora, vytvoření plánu práce s mentorem. 
Liniový vedoucí, pověřená 

osoba, mentor 

2.-3. Měsíc 

Pravidelný feedback k výkonu zaměstnance, možnost 

zapojit se do menších projektů. 
Liniový vedoucí 

Na konci 3. měsíce diskuse o splnění adaptačních cílů a 

nastavení cílů na další období zbývajíc do konce roku 
Liniový vedoucí 

Příprava rozvojového plánu - tréninky, stáže, "kolečko" 

v různých odděleních firmy. 
Liniový vedoucí 

Zdroj: [8, str.211] 
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Výše popsané adaptační procesy se samozřejmě mohou v jednotlivých organizacích 

lišit. Jak již bylo výše zmíněno, také záleží na povaze pracovní pozice. V některých 

organizacích, po šesti měsíčním adaptačním procesu následuje další fáze adaptačního procesu, 

zaměřená na přizpůsobování zaměstnance požadavkům organizace. Tyto fáze většinou 

probíhají u pracovních míst určených manažerům či specialistům, které si organizace od 

začátku přijetí „vychovává“. [10] 

 

3.8.3 Vyhodnocení adaptačního procesu 

Důležitou náležitostí adaptačního procesu je jeho hodnocení. Vyhodnocení 

adaptačního procesu probíhá mezi novým zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným a sleduje 

se zde, jak si nováček vedl při vykonávání svěřených úkolů nebo zda očekávání nadřízeného 

se shodují s očekáváním nového zaměstnance, dále se v těchto hodnotících pohovorech řeší 

dotazy, případné problémy, nové nápady. Během adaptačního procesu by měly proběhnout 

nejméně 2 – 3 hodnotící pohovory. Nejlépe tedy jeden na začátku adaptačního procesu, další 

uprostřed a poslední při ukončení procesu.  

 

Dle studie společnosti DMC Management Consulting, která byla zaměřena právě na 

adaptační proces ve výrobních a obchodních firmách, bylo zjištěno, že 88% firem má sice 

podklady pro adaptační proces, ale pouze 60% těchto podkladů zcela využívá. Přitom je 

potřeba poukázat na to, že právě cílený a správně řízený adaptační proces snižuje fluktuaci, 

především nových zaměstnanců a s ní také náklady na získávání zaměstnanců nových. Ze 

studie již výše zmíněné společnosti také vyplívá, že pod tlakem výrobních kapacit u mnohých 

organizací bývá adaptační proces velmi často ochuzen, zkracován mnohdy i zcela vynechán. 

Studie společnosti DMC Management Consulting uvedla i příklad, kde zcela chyběl efektivní 

adaptační proces. Příklad spočíval v tom, že nadřízený si u svého nového zaměstnance, který 

již byl čerstvě po zkušební době všiml, že je nevýkonný a nemá potřebné znalosti v oboru. 

Nadřízenému tedy nezbývalo nic jiného než si zaměstnance ponechat, intenzivně ho sledovat  

a hledat si záminky k výpovědi. Kdyby v průběhu zkušební doby nadřízený svému zaměstnanci 

věnoval více péče, pozornosti a použil by adaptační nástroje, k této situaci by nemuselo vůbec 

dojít, jelikož nedostatky nově přijatého zaměstnance by vyšly na povrch již v zkušební době. 

Ve studii společnosti bylo také odhaleno, že pouze 24 % organizací plně využívá v rámci 

adaptace zkušebního kolečka. Zkušební kolečko je účinnou metodou, jelikož nového 

zaměstnance dokáže rychle zorientovat ve struktuře organizace a také v inertních procesech  
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a jejich návaznostech. Touto metodou se nový zaměstnanec dokáže také rychleji sžít s firemní 

kulturou. Dále bylo zjištěno, že necelá třetina společností využívá v rámci adaptačního 

procesu nějaké speciální metody a způsoby, nejčastěji jsou to mentoring a koučování. Většina 

společností pak využívá jen základní nástroje zaškolování, nejčastěji praktický zácvik. V 81 % 

společností se však nový zaměstnanec setká s "průvodcem", který mu pomáhá při začleňování 

do organizace. [19] 

 

K vyhodnocení průběhu adaptačního procesu slouží organizacím také různé adaptační 

archy, či dotazníky, rozdané novým zaměstnancům po ukončení adaptačního procesu. Dle 

průběžných pohovorů s novým zaměstnancem v průběhu adaptačního procesu, následným 

vyplněním adaptačního dotazníku by měl nadřízený získat celistvou představu o tom, jak se 

adaptační proces povedl a jakým směrem se teď s novým zaměstnancem budou ubírat. 

Hodnocení adaptačního procesu tedy bere v potaz i průběžné pohovory, je zaměřeno 

především na zvládání pracovních úkolů a ostatních nároků spojených s danou pozicí. Míra 

úspěšnosti adaptace zaměstnance je posuzována přímým nadřízeným, personálním útvarem  

a navíc je hodnocení doplněno o vyjádření hodnoceného, který posuzuje proces adaptace ze 

svého pohledu – formou adaptačního dotazníku. Konečné vyhodnocení adaptačního procesu 

většinou probíhá prostřednictvím osobní schůzky zaměstnance s personalistou a přímým 

nadřízeným. [5] 

 

3.9 Role personálního útvaru v procesu získávání, výběru a adaptace 

zaměstnanců 

V celém procesu získávání, výběru a následné adaptace hrají hlavní roli personalisté.  

Personalisté jsou odpovědni za popis pracovních míst včetně specifikace pracovního místa, za 

sestavení plánu získávání zaměstnanců, rozhodují o tom, zda se při získávání nových 

zaměstnanců zaměří na interní nebo externí zdroje, rozhodují o tom, jaké výběrové metody 

budou použity, zajišťují administrativní a organizační stránku procesu a také jsou to ti, kteří 

mohou vést výběrový pohovor a zajišťují časový plán adaptace nových zaměstnanců. 

 Při činnostech v rámci celého procesu získávání, výběru a adaptace, personální útvar 

úzce spolupracuje s vedoucími pracovníky a to, jak v průběhu, tak i při vyhodnocování 

efektivnosti procesu. 
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4 Charakteristika organizace  

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová 

společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným 

zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky. Sídlo společnosti se 

nachází v centru Ostravy, na ulici Nádražní. 

 

Obr. 4.1 Logo společnosti OVAK a.s. 

 

 

Zdroj: [21] 

 

Právní forma společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je akciová společnost. 

V tabulce č. 4.1. je zobrazena struktura akcionářů společnosti s uvedením jejich podílu na 

hlasovacích právech. 

Orgány akciové společnosti jsou valná hromada, která je nejvyšším orgánem 

společnosti, dále pak představenstvo, které je statutárním orgánem a dozorčí rada, která je 

orgánem kontrolním. 

Výkonné vedení společnosti je tvořeno generálním ředitelem a odbornými řediteli, 

kterými jsou výrobní ředitel, finanční ředitelka, obchodní ředitelka a personálně-právní 

ředitelka. Organizační struktura je dále popsána v samostatné kapitole 4.4. 

 

Tab. 4.1 Struktura akcionářů společnosti OVAK a.s. (stav k 31. 12. 2014) 

Akcionář 
Podíl na hlasovacích 

právech 

SUEZ Environnement 50,13 % 

Statutární město Ostrava 28,55 % 

RNDr. Habrnál Lubomír 12,05 % 

Ostatní 9,27 % 
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4.1 Poslání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je: 

 zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat 

odkanalizování a následné čištění odpadních vod 

 být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými 

normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního 

prostředí města Ostravy 

 provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich 

rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy 

 

4.2 Činnosti společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy 

pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů 

nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se 

pohybuje okolo 7,5 až 9,5 mil. m
3
 vody. 60 až 65 % je nakupováno od společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která dodává upravenou  pitnou vodu z 

vody povrchové - z přehradních  nádrží Kružberk, Šance a Morávka. Místní zdroje podzemní 

vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelný význam. Pitná voda 

získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných 

povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotnických požadavků. Tato 

pitná voda obsahuje nepostradatelné minerální látky, které jsou nezbytné pro lidský 

organismus. Prostorové umístění vodních zdrojů na území města Ostravy minimalizuje 

přepravní vzdálenosti a zkracuje časy pro zajištění nejnutnějšího zásobení pitnou vodou v 

případech nouze. 

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje 

všechny požadavky stanovené platným právním předpisem.  

K výraznému zlepšení životního prostředí se mimo jiné společnost OVAK a.s. 

přispívá také odkanalizováním většiny ostravských nemovitostí a řádným vyčištěním 

odvedených odpadních vod na některé z ostravských čistíren odpadních vod. 
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4.3 Společenská odpovědnost společnosti OVAK a.s. 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se aktivně zapojuje do podpory 

kulturního i společenského dění města Ostravy. Přispívá významnou měrou především na 

vzdělávací, charitativní a kulturní projekty. Mezi dlouhodobé partnery patří 

například  Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj či Mezinárodní filmový festival 

TUR Ostrava - festival filmů o ekologii a životním prostředí. Samozřejmostí se stala 

podpora Svazu tělesně postižených či Ostravské organizaci vozíčkářů. Mimo tradiční  

a dlouhodobou kooperaci společnost postupně rozvíjí spolupráci i se zcela novými subjekty. 

V posledních letech je to nově Centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek  nebo 

například  podpora poměrně mladého divadelního festivalu Dream Factory Ostrava. 

Poprvé v roce 2014 se společnost aktivně účastnila největší kulturní akce města 

„Colours of Ostrava“, kde byla v rámci reklamní kampaně čepována kohoutková voda a byla 

podpořena výstavba vodních osvěžovacích bran. [21] 

4.4 Organizační struktura společnosti 

Na vrcholu organizační struktury společnosti OVAK a.s. je generální ředitel 

společnosti, pod kterého spadají 4 odborné úseky a to konkrétně: personálně-právní úsek, 

finanční úsek, výrobní úsek a obchodní úsek. Každý úsek je řízen odborným ředitelem  

a skládá se z jednotlivých oddělení (mimo úseku výrobního), které jsou řízeny vedoucím 

oddělení, a které zajišťují agendu zaměřenou k jednomu určitému druhu činností. Výrobní 

úsek se dále rozděluje na 6 jednotlivých provozů a to: provoz zdrojů a úpravy vody, provoz 

vodovodní sítě, provoz centrálního dispečinku, provoz kanalizační sítě, provoz ČOV a provoz 

stavebních zakázek, které jsou řízeny vedoucím provozu, a které zajišťují konkrétní výrobní  

a provozní úkoly společnosti. 

Celá organizační struktura je přiložena k diplomové práci jako Příloha č. 1. 

4.5 Zaměstnanci společnosti OVAK a.s. 

V roce 2014 činil průměrný přepočtený stav 384 zaměstnanců proti plánovanému počtu 

385 zaměstnanců.  

Na obrázku 4.2, který graficky zaznamenává vývoj v letech 2012-2014, vidíme počty 

zaměstnanců v členění dle kategorií, tj. zaměstnanci v dělnických profesích  

a technickohospodářští zaměstnanci. 
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 Obr. 4.2 Vývoj počtu zaměstnanců v kategoriích v přepočtených stavech v letech 2012–2014 

 

Zdroj: [22] 

 

 

Vzdělaností a věkovou strukturu zaměstnanců za rok 2014 ve společnosti OVAK a.s. 

ukazují následující tabulky. 

Tab. 4.2 Vzdělanostní struktura zaměstnanců               

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti OVAK a.s. 

Tab.4.3 Věková struktura zaměstnanců 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti OVAK a.s. 

Nejvyšší dosažené vzdělání ROK 2014 Počet   

Základní 6 

Střední odborné - bez maturity 144 

Úplné střední odborné - s maturitou 136 

Vysoká škola  98 

Celkem 384 

Věková struktura ROK 2014 Počet 

20-29 let 23 

30-39 let 88 

40-49 let 157 

50-59 let 105 

60-69 let 11 
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4.6 Personálně - právní úsek společnosti OVAK a.s. 

Posláním personálně-právního úseku společnosti je zajišťovat strategické cíle v celé 

oblasti řízení lidských zdrojů jejich optimálním využíváním k dosažení strategických cílů 

firmy. Tento úsek má tedy na starosti mimo jiné také výběr a adaptaci zaměstnanců.  

Personálně právní úsek se skládá z:  

 Personálně-právní ředitel 

 Sekretariát personálně – právního ředitele 

 Oddělení personální 

 Oddělení správy 

 Oddělení právní 

 Oddělení organizace a rozvoje 

 

Oddělení organizace a rozvoje má na starosti mimo jiné záležitosti právě získávání 

zaměstnanců, oddělení personální se stará o následný výběr nových zaměstnanců do 

organizace. 

Tato oddělení samozřejmě mimo činnosti spojené se získáváním, výběrem a adaptací 

zaměstnanců mají na starosti mnoho jiných činností a záležitostí, potřebných ke správnému 

chodu organizace.  

Následně budou vypsány pouze ty činnosti, které úzce souvisí s náplní diplomové 

práce. 

Oddělení organizace a rozvoje 

 Řízené vedoucí oddělení organizace a rozvoje, která zodpovídá za zajištění veškerých 

činností spojené s náplní práce oddělení 

 Organizuje, vyhodnocuje a eviduje vzdělávací a rozvojové programy v návaznosti na 

plán vzdělávání 

 Spolupracuje se školami různých stupňů a zaměření 

 Eviduje volná pracovní místa a zajišťuje uchazeče pro jejich obsazení 

 Stará se o zveřejnění informací o výběrovém řízení  

 Vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zpracovává podklady pro výběrová řízení 

 Rozesílá pozvánky k pohovorům 
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Oddělení personální  

 Řízené vedoucí oddělení personálního, která zodpovídá za zajištění činností spojených 

s pracovními vztahy zaměstnanců 

 Podílí se na tvorbě plánu zaměstnanců a zpracovává propočty evidenčního počtu 

zaměstnanců 

 Vede podrobnou evidenci a přehledy o počtu a struktuře zaměstnanců s cílem zajistit 

co nejlepší hospodaření s pracovními silami 

 Vede personální evidenci zaměstnanců 

 Zabezpečuje veškeré záležitosti s přijímáním nových zaměstnanců – uzavírání 

pracovních smluv, seznámení nového zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní 

smlouvou, etickou chartou společnosti a jinými dokumenty 

 Zabezpečuje náležitosti související s ukončováním pracovního poměru 
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5 Popis a analýza systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 

V této kapitole bude stručně shrnut proces získávání zaměstnanců a následně bude 

popsán celý proces výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti OVAK a.s. Informace 

k vypracování této části diplomové práce byly zpracovány na základě rozhovorů s vedoucí 

personálního oddělení společnosti OVAK a.s.. V návaznosti na popis získávání, výběru  

a adaptace zaměstnanců bude písemně i graficky vypracována analýza celého procesu na 

základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. 

5.1 Získávání zaměstnanců ve společnosti OVAK a.s. 

Proces získávání zaměstnanců je záležitostí oddělení organizace a rozvoje. Jelikož je ve 

společnosti OVAK a.s. velice nízká fluktuace zaměstnanců, (rok 2013 = 0,53%, rok 2014 = 

1,3%) požadavek na proces získávání zaměstnanců je vyslán především z důvodů odchodu 

stálého zaměstnance do důchodu či na mateřskou dovolenou. V málo případech se pak stane, 

že pracovní poměr je ukončen, buď ze strany zaměstnance, nebo ze strany společnosti.  

Požadavek na přijetí nového zaměstnance a tedy obsazení volné pozice je většinou 

vyslán z určitého úseku nebo provozu. Tento požadavek je zpracován na formuláři, kde je 

přesně vymezen popis a specifikace volného pracovního místa v těchto následujících bodech:  

 Pracoviště 

 Profese – pozice 

 Požadované vzdělání 

 Praxe 

 Ostatní dovednosti 

 Přibližné datum nástupu 

 Pracovní poměr = doba určitá - 1. rok 

 Důvod přijetí 

Tento formulář, zpracovaný konkrétním úsekem nebo provozem, je následně předán na 

personálně - právní úsek, konkrétně personálně – právní ředitelce ke schválení. Po schválení 

paní ředitelkou nastává výběr nového zaměstnance buď z interní databáze uchazečů  

o zaměstnání ve společnosti, nebo je vypsáno externí výběrové řízení. V případě, že 

společnost obsazuje jakékoliv volné pracovní místo, vždy mají možnost přihlásit se do 

výběrového řízení i stávající zaměstnanci nebo na základě požadavků někoho doporučit. 
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Informace o výběrovém řízení je proto vždy zveřejněna na internetu společnosti, intranetu a 

také na informačních nástěnkách na všech pracovištích, aby měl každý zaměstnanec možnost 

se do výběrového řízení přihlásit.  

V případě výběrového řízení na dělnickou pozici se většinou provádí výběr vhodných 

uchazečů již ze zmiňované interní databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti.  Jelikož 

společnost OVAK a.s. patří v Ostravě mezi zajímavé zaměstnavatele, uchazeči se společnosti 

nabízejí sami jako pracovní síla i v době, kdy zrovna žádné z výběrových řízení vypsané není. 

Všichni žadatelé jsou poté s jejich souhlasem evidováni v interní databázi uchazečů. Pro 

uchazeče o zaměstnání je také na samotné stránce společnosti inzerována nabídka zaměstnání. 

Na stránce (záložka „O společnosti“ → „Nabídka zaměstnání“) bývají zveřejněna aktuální 

volná místa ve společnosti. Na stránkách společnosti je také možné online vyplnit a odeslat 

dotazník pro uchazeče o zaměstnání.  

V tomto případě je tedy vhodné podotknout, že společnost také využívá do jisté míry 

e-recruitingu a to ve formě online dotazníku. Jedná se o klasický standardizovaný dotazník, 

umístěný na webových stránkách společnosti (záložka „O společnosti“ → „Nabídka 

zaměstnání“ → „Dotazník pro uchazeče o zaměstnání“), který uchazeč vyplní a odešle přes 

webovou stránku. Po odeslání online dotazníku uchazečem, nemá společnost nastavenou 

automatickou odpověď. 

 Došlé dotazníky jsou prvně zpracovány podatelnou, evidují se tedy jako klasická 

pošta pod jednacími čísly. Po zpracování podatelnou, putují dotazníky na personálně – právní 

úsek k personálně – právní ředitelce, která je po prostudování předá oddělení organizace 

 a rozvoje. Po zpracování dotazníků tímto oddělením je uchazečům o zaměstnání zaslána 

písemná odpověď. Pokud v online dotazníku není uvedená poštovní adresa, až poté se 

využívá formy odepsání přes emailovou adresu. Společnost tedy v prvé řadě vždy využívá 

písemných odpovědí zaslaných poštou.   

 

Společnost OVAK a.s. při získávání zaměstnanců po uchazečích požaduje 

strukturovanou formu životopisu k lepší a rychlejší orientaci. Tento strukturovaný životopis 

může nahradit i již výše zmíněný online dotazník. 

 

V případě, že v interní databázi není dostatek vhodných kandidátů nebo je obsazována 

specifická a odborná pozice, vypisuje společnost externí výběrové řízení. Informace  
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o výběrovém řízení jsou v tomto případě, kromě výše uvedených míst, zveřejněny také v tisku  

a na vybraných pracovních portálech:  

 www.easy.cz 

 www.volnamista.cz 

 www.profesia.cz 

 www.karierasro.cz 

www.jobdnes.cz 

 

Společnost také spolupracuje s nejčtenějším seriózním deníkem v České republice 

Mladou frontou dnes, kde také inzeruje volné pracovní pozice a také příležitostně 

spolupracuje s personálními agenturami. Tato spolupráce ale probíhá většinou jen v případech 

krátkodobé nárazové potřeby pracovní síly. Zaměstnavatelem je tedy agentura, se kterou má 

společnost uzavřenou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance.  

Společnost nevyužívá sociálních sítí ke sdílení nabídek volných pracovních pozic. 

 Za zmínku rozhodně stojí spolupráce společnosti OVAK a.s. se školami. V otázce 

výběru zaměstnanců se společnost zabývá vyhledáváním talentovaných absolventů. 

Společnost spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, 

konkrétně s fakultou hornicko-geologickou, na které se vyučuje obor Technologie  

a hospodaření s vodou Společnost si tyto potenciální talenty vybírá sama, a to na základě 

doporučení fakulty.  

Vybraní absolventi jsou poté společností kontaktováni s nabídkou zaměstnání či 

spolupráce. Absolventi, kteří projeví zájem ve společnosti pracovat, jsou pozváni 

k výběrovému pohovoru. 

V roce 2013 společnost takto získala dva absolventy, kteří ve společnosti pracují 

dodnes na kvalifikované pozici. 

 

5.2 Výběr zaměstnanců společnosti OVAK a.s. 

Výběrové řízení je považováno za zahájené už tím okamžikem, kdy je zveřejněn inzerát 

(popř. informace na intranetu či nástěnkách) a kandidáti se začínají hlásit. Po vybrání 

vhodných kandidátů na volnou pracovní pozici je stanoven termín konání výběrových 

pohovorů. O termínu konání jsou kandidáti informování písemnou pozvánkou k přijímacímu 

pohovoru. 

http://www.easy.cz/
http://www.volnamista.cz/
http://www.profesia.cz/
http://www.karierasro.cz/
http://www.jobdnes.cz/
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O zabezpečení výběrového pohovoru s kandidáty ucházející se o dělnickou pozici se 

stará vedoucí personálního oddělení ve spolupráci s nadřízenými budoucího zaměstnance. Co 

se týká zabezpečení výběrového pohovoru u THP, výběru kandidátů k pohovoru a také 

pohovorů samotných, tyto provádí personálně - právní ředitelka ve spolupráci s nadřízenými 

budoucího zaměstnance. Společnost OVAK a.s. při výběrovém řízení používá metody 

výběrového pohovoru, kdy uchazeč o zaměstnání usedá před stanovenou výběrovou komisi. 

Také je využíváno v rámci pohovoru odborného testu. Při obsazování dělnických pozic se 

komise při výběrovém pohovoru skládá z vedoucího personálního oddělení, dále z vedoucího 

úvaru, pro který se právě obsazuje volné pracovní místo a v neposlední řadě ve výběrové 

komisi zasedá mistr, jako přímý nadřízený nově přijatého zaměstnance.  

Výběrová komise při obsazování volného místa určeného pro technickohospodářského 

pracovníka se liší. Zde zasedá personálně – právní ředitelka, vedoucí útvaru, pro které probíhá 

výběrové řízení a dále odborný ředitel, tedy přímý nadřízený výše zmíněného vedoucího 

útvaru. 

Otázky v průběhu výběrového pohovoru jsou pro všechny uchazeče o zaměstnání 

stejné. Společnost tedy využívá strukturované formy výběrového pohovoru, při kterém se 

výběrová komise doptává a doplňuje si informace podle životopisu. 

Jak bylo již výše zmíněno, v rámci výběrového pohovoru si komise ověřuje i znalosti 

a dovednosti uchazeče. Pokud se jedná o dělnickou pozici, jsou ověřovány v praktické části 

pohovoru znalosti z oboru. Tyto znalosti jsou ověřovány krátkým testem cca o 5-ti bodech. 

Tímto si komise udělá obrázek o tom, zda má uchazeč vůbec představu o obsazované pozici  

a orientuje se v oblasti, které se obsazovaná pozice týká. Mnohdy je součástí i poznávací 

praktický test, jehož účelem je rozpoznat či popsat určitý model či součástku, potřebné 

k vykonávání pracovní činnosti. Pro tyto účely má společnost v budově jednoho ze svých 

provozů místnost, ve které je reálný model vodovodního potrubí.  

Při obsazování pozice určené pro technickohospodářského zaměstnance se praktická 

část pohovoru skládá z písemného testu, který je tvořen otázkami souvisejícími s 

obsazovaným pracovním místem. V závislosti na náročnosti či charakteru obsazované pozice 

může být součástí praktické části pohovoru například zpracování zadaného úkolu v MS 

Excelu.  Tato záležitost se využívá například při obsazování pozic na finanční úsek. 

V průběhu výběrového pohovoru komise hodnotí zkušenosti uchazeče, znalosti, projev 

a komunikaci, také zájem uchazeče o volnou pracovní pozici.  
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   V případě obsazování volného místa na dělnickou pozici probíhá pouze “jednokolové“ 

výběrové řízení. Při hledání vhodného kandidáta na technickohospodářskou pozici může 

v závislosti na povaze volného místa probíhat výběrové řízení ve více kolech. Není to ale 

pravidlem, v tomto případě opravdu záleží na charakteru obsazovaného místa. Při obsazování 

důležité klíčové pozice pro společnost zpravidla probíhají dvě kola výběrového řízení, kdy do 

druhého kola jsou většinou vybírání dva nejlepší kandidáti. Ve druhém kole výběrového 

řízení je většinou v případě výběru zaměstnance na vedoucí pozici přítomen i generální ředitel 

společnosti.  

Po skončení výběrových pohovorů diskutuje komise o tom, který z kandidátů by měl 

být na základě výsledků pohovorů přijat do pracovního poměru. Nejúspěšnější kandidát je po 

rozhodnutí výběrové komise, vyhotovení zápisu z výběrového řízení a jeho schválení  

(u dělnických profesí personálně-právní ředitelkou, u THP generálním ředitelem) telefonicky 

kontaktován vedoucí personálního oddělení či přímo personálně-právní ředitelkou. 

V telefonním hovoru jsou nejúspěšnějšímu kandidátovi opět sděleny všechny důležité  

a potřebné informace o pracovní pozici a pracovním poměru ve společnosti obecně a je znovu 

ověřováno, zda má vybraný uchazeč o danou pozici opravdu zájem na základě toho, co se 

dozvěděl na výběrovém řízení. Zároveň jsou budoucímu zaměstnanci předány informace, jak 

postupovat ve věci vyřízení nástupu do společnosti.  

O výsledcích každého výběrového řízení je sepsán zápis, v němž jsou uvedeny 

následující údaje: 

 Složení výběrové komise 

 Jakým způsobem byl uveřejněn inzerát/z jakých zdrojů společnost čerpala 

 Kolik bylo k výběrovému pohovoru pozváno uchazečů 

 Kolik uchazečů se k výběrovému pohovoru dostavilo 

 Kolik uchazečů se omluvilo za neúčast/kolik uchazečů se neomluvilo 

 Zda uchazeči splňují kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon dané funkce či 

profese 

 Jaké aspekty byly v průběhu výběrového pohovoru hodnoceny 

 Jméno kandidáta doporučeného k přijetí do pracovního poměru (příp. jméno 

náhradníka, byl-li vybrán) 
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V zápise z výběrového řízení se také uvádí, kdo se ve výběrovém řízení umístil na 

pomyslném druhém místě, tedy kdo se stal náhradníkem v případě, že by původně vybraný 

nejúspěšnější kandidát odmítl na danou pozici nastoupit. Poté, co je zápis schválen, je vítězný 

kandidát telefonicky kontaktován. 

Vybranému budoucímu zaměstnanci je následně zasláno přesné vyrozumění písemně 

poštou. Neúspěšným kandidátům je taktéž písemně sděleno vyrozumění. Přijatému uchazeči 

je také spolu s vyrozuměním zaslán dotazník pro účely jeho zavedení do evidence  

o zaměstnancích v personálním systému a formulář k povinné vstupní lékařské prohlídce. 

V dopise o přijetí do pracovního poměru je dále sepsáno, co si s sebou má přijatý 

zaměstnanec vzít k podepsání pracovní smlouvy a kam se má dostavit. S vyplněným 

dotazníkem, potřebnými náležitostmi a s potvrzenou zprávou od lékaře se nově přijatý 

zaměstnanec dostaví na personálně – právní úsek, kde se vyřizují všechny záležitosti spojené 

s nástupem.  

Ve společnosti OVAK a.s. se zpravidla uzavírá pracovní poměr na dobu určitou 

v délce jednoho roku. Během této doby jsou personálním oddělením zaslány vedoucímu 

útvaru, v němž pracuje nový zaměstnanec, dvě žádosti na vyhodnocení činnosti nového 

zaměstnance. První z žádostí oznamuje blížící se konec zkušební doby a druhá žádost 

oznamuje blížící se uplynutí 1 roku od uzavření pracovního poměru. Personální oddělení 

v těchto dvou dokumentech žádá o vyjádření a stručné zhodnocení dosavadní činnosti 

zaměstnance. Vedoucí daného útvaru tedy sepíše stručné hodnocení a napíše doporučení, a to 

konkrétně se závěrem, zda navrhuje pokračování nebo ukončení pracovního poměru. 

S ohledem na toto doporučení se poté pracovní poměr prodlužuje na dobu neurčitou nebo se 

ukončí. 

 

5.3 Adaptace zaměstnanců ve společnosti OVAK, a.s. 

Adaptace zaměstnanců společnosti OVAK, a.s. urychluje jejich zapojování se do chodu 

společnosti i jejich pracovní pozice. Cílem adaptace je také zajistit optimální pracovní 

výkonnost nového zaměstnance.  

V den nástupu se každý nový zaměstnanec musí dostavit na personálně – právní úsek, 

kde podepíše pracovní smlouvu a další pracovněprávní dokumenty spojené s nástupem do 

zaměstnání, obdrží průkazku zaměstnance a docházkový čip. Zároveň je novému zaměstnanci 
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předán informativní balíček, jehož součástí je kolektivní smlouva, organizační struktura 

společnosti, organizační a pracovní řád, informace o výplatních termínech, stravenkách a 

obsluze docházkového terminálu, dále je v balíčku obsažena etická charta společnosti a také 

jako pozornost novému zaměstnanci reklamní a propagační předměty společnosti. Na 

personálně – právním úseku, konkrétně v zasedací místnosti, se také koná úvodní školení 

BOZP, které vede vždy stejná osoba, v tomto případě technik BOZP. Součástí vstupního 

školení BOZP je také instruktážní krátký film týkající se pravidel BOZP. Nově přijatý 

zaměstnanec si také projde školením požární ochrany. Po skončení školení je nový 

zaměstnanec za doprovodu vedoucí personálního oddělení představen generálnímu řediteli, 

který jej zároveň ve společnosti oficiálně přivítá a krátce informuje o společnosti. Poté se 

nový zaměstnanec přemístí na svůj příslušný organizační útvar, pod kterým je vedeno jeho 

nové pracovní místo. Na příslušném útvaru si nového zaměstnance převezme většinou 

vedoucí zaměstnanec daného útvaru. Zde se koná další školení v rámci BOZP (u dělnických 

profesí), nyní dle závislosti na podmínkách příslušného provozu, kde bude nový zaměstnanec 

vykonávat pracovní činnost. Následně probíhá provedení po prostorách provozu, seznámení 

s kolektivem a pracovním místem, jsou sděleny informace o příslušném provozu a o 

spolupráci s ostatními provozy. 

Tento první den probíhá v rámci směny, tedy 7,5 hodin. 

 

 Adaptační proces probíhá 3 měsíce, tedy po dobu zkušební lhůty. Může se samozřejmě 

stát, v závislosti na pracovní pozici, že adaptační proces trvá déle.  

V rámci adaptačního procesu každý nový zaměstnance absolvuje jednodenní exkurzi a 

seznámení se se všemi provozy společnosti. Provozy společnosti jsou vypsané v organizační 

struktuře společnosti, která je přiložena pod přílohou č. 1.  

O tomto adaptačním procesu si společnost vede záznam ve formuláři s názvem: 

Záznam o vstupním školení a zácviku. Tento formulář se vyhotovuje předem jako plán, s čím 

vším má být zaměstnanec v rámci adaptačního procesu seznámen a co všechno má 

absolvovat.  

Vždy po uplynutí zkušební doby zaměstnance probíhá mezi zaměstnancem a 

zástupkyní oddělení organizace a rozvoje pohovor v rámci adaptačního programu. Tento 

pohovor se drží otázek z formuláře, který má společnosti OVAK a.s. pro tuto náležitost 

vypracovaný. V tomto formuláři jsou zmíněny otázky jako například jak probíhalo seznámení 

zaměstnance s firmou, normami či náplní pracovního místa, dále také otázky ohledně vztahů 

v kolektivu, jednání nadřízeného apod. Při tomto setkání je také dán prostor zaměstnanci, kdy 
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se může otevřeně vyjádřit či navrhnout nějaké změny, či zmínit připomínky.  Tento formulář 

byl firmou poskytnut a je přiložen k diplomové práci jako příloha č. 2. 

 

 Adaptace u absolventů probíhá jinak než u jiných obsazovaných pozic. Zde celý 

adaptační proces většinou trvá celý rok, aby si absolventi prošli všemi provozy. Na každém 

provozu společnosti má absolvent svůj plán kariéry/adaptace. Délka adaptace, kterou 

absolvent stráví na jednom provoze, by měla trvat 3 měsíce. Tato skutečnost, ale není 

pravidlem. Doba, kterou stráví na určitém provoze je různá podle toho, jak má jednoletý 

adaptační proces rozplánovaný. Adaptační proces se tedy u jednotlivých absolventů může 

lišit. Společnost po absolvování celého procesu adaptace požaduje po absolventech určitou 

výstupní zprávu. Po uplynutí jednoho roku je adaptace absolventa vyhodnocena a na základě 

tohoto hodnocení a také konkrétní situace ve společnosti, je zaměstnanec přiřazen na 

konkrétní pracovní pozici.  

 U adaptace absolventů není pravidlem, že adaptace bude trvat celý rok. Absolvent 

může být v průběhu své adaptace například přiřazen na určité uvolněné pracovní místo, které 

je třeba neprodleně obsadit a k němuž má předpoklady. 

5.4 Analýza dotazníkového šetření 

V této části kapitoly budou rozebrány a analyzovány výsledky z dotazníkového šetření. 

Otázky do dotazníku byly pečlivě vybírány s pomocí vedoucí personálního oddělení 

společnosti. Jako výběr respondentů jsme vzhledem k nízké fluktuaci zaměstnanců ve 

společnosti zvolili nově přijaté zaměstnance do společnosti za období 3 let. Delší časové 

období nebylo zvoleno, protože dříve přijatí zaměstnanci již nemusí mít přesné vzpomínky na 

výběrové řízení a adaptaci a odpovědi na otázky položené v dotazníku by tak mohly být 

zkreslené. Celkem byl dotazník rozdán 34 zaměstnancům společnosti a to jak 

z technickohospodářských, tak z dělnických pozic, z toho důvodu, že společnost v rámci 

výběrových pohovorů používá stejných metod. Co se týče adaptačního procesu, zde také 

společnost postupuje stejně. Každý zaměstnanec společnosti by měl mít svůj plán adaptace, 

který by měl trvat alespoň po dobu zkušební lhůty a na jejím konci by měl být hodnocen. 

Formuláře pro tuto záležitost se pro technickohospodářskou a dělnickou pozici nerozlišují. 

Dotazníky byly rozdány mezi zaměstnance s laskavou pomocí paní vedoucí personálního 

oddělení společnosti OVAK a.s. Návratnost rozdaných zaměstnanců byla dle mého usouzení 

velice dobrá. Navrátilo se 31 dotazníků z 34 rozdaných, tedy 91 % úspěšnosti návratnosti. 
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26% 

13% 

29% 
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1. Odkud jste se dozvěděl/a o vypsaném 

výběrovém řízení?   
Internet

Web společnosti

Tisk

 Známý/rodina

 Společnost mne

kontaktovala sama
Jiné (prosím uveďte)

Dotazník je k diplomové práci přiložen jako příloha č. 4. Výsledky dotazníkového 

šetření budou písemně a graficky zpracovány v následujících řádcích. Zpracování grafické 

části dotazníkového šetření probíhalo pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel, který 

jsem zvolila jako nejvhodnější formu vyjádření získaných dat. Výsledky dotazníků byly 

zaznamenány konkrétně pomocí koláčových grafů s procentuálním vyjádřením. 

1. Odkud jste se dozvěděl/a o vypsaném výběrovém řízení?  

Při celkovém pohledu na odpovědi u této otázky se nejčastěji uchazeči o zaměstnání 

dozvídali o vypsaném výběrovém řízení přímo od společnosti, a to konkrétně 10 (32%) 

respondentů. Dalším zdrojem nejčastějšího způsobu zveřejnění inzerátu společnosti je tisk. 

Tuto odpověď označilo 9 (29%) respondentů. Třetím nejčastějším zdrojem, který respondenti 

označili je potom internet, tedy stránky zabývající se inzercí volných míst 8 (26%). Ne hojně 

označený zdroj byla odpověď web společnosti 4 (13%). Nikdo z respondentů neoznačil 

odpověď známý/rodina či jiná odpověď. 

Graf 5.1 Zdroj informací o nabízené volné pozici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Při rozdělení této otázky na respondenty pracující na technickohospodářské a dělnické 

pozici odpovědi přesně odpovídaly pohovorům s vedoucí personálního oddělení.    

Na následujících grafech lze vidět, že při zajišťování obsazení dělnické pozice, společnost 

využívá interní databáze, dříve zaslaných dotazníků a životopisů a následně tyto uchazeče 

telefonicky kontaktuje.  
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Graf 5.2 Nejčastěji užívaný zdroj informací o volném místě u THP 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5.3 Nejčastěji užívaný zdroj informací o volném místě u dělnických pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Za jak dlouho jste dostal/a od společnosti zpětnou vazbu s pozváním 

k výběrovému řízení? 

V tomto případě byla nejčastější odpovědí více jak týden. Takto odpovědělo 15 

respondentů (49%). Druhou nejčastější odpovědí bylo do týdne. 9 respondentů (29%) tedy 

dostalo pozvání k výběrovému pohovoru do týdne. 6 uchazečů (19%) bylo k pohovoru 

pozváno do 3dnů a pouze 1 uchazeč (3%) byl k výběrovému pohovoru okamžitě od 

kontaktování společnosti. 
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 2. Za jak dlouho jste dostal/a od společnosti zpětnou 

vazbu s pozváním k výběrovému řízení? 

Okamžitě

Do tří dnů

Do týdne

Více jak týden

100% 

 3. Jak hodnotíte samotnou organizaci výběrového 

řízení?  

dobrou

spíše dobrou, mám

výhrady k (prosím

uveďte)

špatnou

Graf 5.4 Doba pozvání k výběrovému pohovoru od kontaktování společnosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. Jak hodnotíte samotnou organizaci výběrového řízení? 

V případě této otázky byla odpověď zcela jednoznačná, všech 31 respondentů (100%) 

hodnotí organizaci výběrového řízení jako dobrou. Všichni uchazeči o zaměstnání byli tedy 

spokojeni s informacemi o místě konání výběrového řízení, zajištění prostor pro konání 

výběrového pohovoru, dodržení hodiny, na kterou byli pozváni. 

 

Graf 5.5 Organizace výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. V jaké atmosféře byl pohovor veden? 

V odpovědích na tuto otázku respondenti volili pouze dvě možnosti ze 4 nabízených. 

Obě volené odpovědi jsou ale odpověďmi kladnými. 25 respondentů (81%) volilo odpověď 

formální, ale příjemné a 6 (19%) respondentů volilo odpověď neformální, ale příjemné. Jde 
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tedy vidět, že společnosti se snaží o příjemnou a také přátelskou atmosféru v rámci 

výběrového pohovoru. 

 

Graf. 5.6 Atmosféra v rámci výběrového pohovoru 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

5. Vypozoroval/a jste v průběhu pohovoru v pokládaných otázkách na Vaši osobu 

nějaké diskriminační prvky? 

Z této otázky se dozvídáme, že žádný z dotazovaných zaměstnanců v průběhu 

výběrového pohovoru nevypozoroval náznaky diskriminačních prvků. Společnost je tedy 

v této záležitosti zcela profesionální. 

Graf 5.7 Diskriminační prvky v průběhu pohovoru 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6. Byly od Vás v průběhu výběrového pohovoru zjišťovány Vaše praktické 

znalosti? 

Z této otázky se dozvídáme, že 25 (81%) respondentů v rámci výběrového pohovoru 

dokazovalo své praktické znalosti, zbylých 6 (19%) respondentů prokazovat své praktické 

znalosti při výběrovém pohovoru nemuselo. Tato odpověď také odpovídá informacím, které 

81% 

19% 

 4. V jaké atmosféře byl pohovor veden? 

formální, ale příjemné

neformální, příjemné

formální, nepříjemné

neformální, nepříjemné

100% 

5. Vypozoroval/a jste v průběhu pohovoru v pokládaných 

otázkách na Vaši osobu nějaké diskriminační prvky? 

Ano
Ne
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81% 

19% 

 6. Byly od Vás v průběhu výběrového pohovoru zjišťovány Vaše 

praktické znalosti? 

Ano
Ne

100% 

7. Odpovídala obtížnost výběrového řízení 

úrovni nabízené pozice? 

Ano

Ne, bylo to náročné

Vůbec

byly zjištěny v rámci rozhovorů s vedoucí personálního oddělení. Lze tedy vyvodit závěr, že 

ověřování praktických znalostí závisí na popisu obsazovaného pracovního místa. 

Graf 5.8 Praktické znalosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

7. Odpovídala obtížnost výběrového řízení úrovni nabízené pozice? 

U otázky č. 7 byla jednoznačně zaznačena odpověď ano. Všech 31 respondentů si tedy 

myslí, že obtížnost výběrového řízení odpovídala úrovni nabízené pozice.  

 

Graf 5.9 Obtížnost výběrového řízení v závislosti na úrovni nabízené pozice 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8. Byla dle Vás výběrová komise dostatečně připravena k výběrovému řízení? 

22 (71%) dotazovaných bylo toho jasného názoru, že výběrová komise byla dostatečně 

při výběrovém pohovoru připravena. Zbylých 8 (29%) dotazovaných volilo odpověď spíše 

ano. Odpovědi tedy zaznamenávají vysokou profesionální úroveň výběrové komise. 
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68% 

32% 

9.  Dozvěděl/a jste se v průběhu výběrového řízení 

všechny potřebné informace vztahující se 

k obsazovanému volnému místu? 

Ano

 Ne

Z části

71% 

29% 

8. Byla dle Vás výběrová komise dostatečně 

připravena k výběrovému řízení? 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne, vůbec

Graf 5.10 Připravenost výběrové komise při výběrovém pohovoru 

  
Zdroj: Vlastní zpracování 

9. Dozvěděl/a jste se v průběhu výběrového řízení všechny potřebné informace 

vztahující se k obsazovanému volnému místu? 

Tato otázka ukazuje, že 21 (68%) dotazovaných se v průběhu výběrového řízení 

dozvědělo všechny potřebné informace, zbylých 10 (32%) dotazovaných se potřebné 

informace v rámci výběrového řízení dozvědělo pouze z části. Informace tedy nebyly tak 

kompletní, jak si představovali. Žádný z dotazovaných neoznačil odpověď ne.  

 

Graf 5.11 Potřebné informace vztahující se k volnému místu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

10. Dostal/a jste ke konci výběrového řízení prostor na Vaše případné dotazy? 

I v případě této otázky, žádný z dotazovaných neoznačil odpověď ne. 23 (76%) 

dotazovaných dostala prostor na své dotazy ke konci výběrového řízení. 8 (26%) 

dotazovaných prostor také dostalo, ale jejich čas byl omezený. 
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74% 

26% 

10. Dostal/a jste ke konci výběrového řízení 

prostor na Vaše případné dotazy? 

Ano

Ano, ale čas byl

omezený

81% 

19% 

11. Byl/a jste celkově spokojen/a s průběhem 

výběrového řízení? 

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne

Graf 5.12 Prostor na případné dotazy 

Zdroj: Vlastní zpracování  

11. Byl/a jste celkově spokojen/a s průběhem výběrového řízení? 

Respondenti zde využili pouze kladné odpovědi. Nikdo tedy nebyl nespokojen 

s průběhem výběrového řízení. 25 (81%) respondentů bylo zcela spokojeno, 6 (9%) 

respondentů bylo spíše spokojeno. Zde lze opět potvrdit, že společnost si opravdu dává na 

celém průběhu výběrového pohovoru záležet. 

 

Graf 5.13 Celková spokojenost s průběhem pohovoru 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

12. Za jak dlouho jste se dozvěděl/a o výsledcích výběrového řízení? 

Uchazeči o zaměstnání v případě těchto dotazovaných nemuseli na výsledky čekat 

déle než týden. 2 (6%) uchazeči se výsledek dozvěděli okamžitě, ještě v den výběrového 

řízení. 11 (36%) uchazečů se výsledek dozvědělo do tří dnů a zbylým 18 (58%) uchazečům 

byl výsledek sdělen do týdne od výběrového řízení. 
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Graf 5.14 Doba sdělení výsledku 

 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

13. Vyhovovala Vám délka výběrového pohovoru? 

Na tuto otázku byla zcela jednoznačná odpověď. 31 dotazovaných bylo spokojeno 

s dobou výběrového pohovoru. 

 

Graf 5.15 Spokojenost s délkou výběrového pohovoru  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
14. Proběhlo u Vás v první den nástupu do práce seznámení s pracovním místem, tedy i 

pracovním kolektivem? 

I tato otázka měla jednoznačnou odpověď. U všech 31 dotazovaných zaměstnanců došlo 

v první den nástupu k seznámení s pracovním místem, i pracovním kolektivem. 

 

6% 

58% 

36% 

12. Za jak dlouho jste se dozvěděl/a o výsledcích 

výběrového řízení? 

Okamžitě

 Do tří dnů

 Do týdne

Více jak týden

100% 

13. Vyhovovala Vám délka výběrového pohovoru? 

 Ano, délka byla přiměřená

náplni výběrového

pohovoru
Ne, výběrový pohovor byl

zdlouhavý

Ne, výběrový pohovor byl

krátký
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100% 

14. Proběhlo u Vás v první den nástupu do práce 

seznámení s pracovním místem, tedy i pracovním 

kolektivem? 

Ano

Ne

84% 

16% 

15. Byl Vám předán nějaký informační balíček o společnosti, 

popř. náležitostech spojených s nástupem do nového 

zaměstnání? 

Ano

Ne

Graf 5.16 Seznámení s pracovním místem, pracovním kolektivem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

15. Byl Vám předán nějaký informační balíček o společnosti, popř. náležitostech 

spojených s nástupem do nového zaměstnání? 

Zde mohli respondenti odpovědět pouze ano nebo ne. 25 (84%) tázaným 

zaměstnancům informační balíček rozdán byl. 6 (16%) tazatelů informační balíček nedostalo  

Společnost tyto balíčky rozdává všem, je tedy možné, že dotazovaní správně nepochopili 

otázku, nebo jelikož jsou nově přijatí, zatím tento balíček nedostali. Společnost by ale tento 

balíček neměla opomínat rozdávat jako vstupní pozornost, také proto, že v balíčku jsou 

obsaženy důležité informace. 

 

Graf 5.17 Informační balíček 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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74% 

26% 

17. Bylo pro Vás v den nástupu do práce 

připraveno pracovní místo? 

 Ano, vše bylo připraveno

 Na některé věci jsem

musel/a čekat

Ne, v den nástupu tyto věci

přichystány nebyly

100% 

16.  Postrádal/a jste v informativním balíčku nějaké 

informace, které by Vám pomohly v procesu 

adaptace? 

Ano, chyběly informace,

prosím uveďte

Ne, informace byly

dostačující

16. Postrádal/a jste v informativním balíčku nějaké informace, které by Vám 

pomohly v procesu adaptace? 

Odpověď na tuto otázku byla jednoznačná. Všichni, kteří balíček dostali, v něm 

nepostrádali žádné informace. 

 

Graf 5.18 Informace obsažené v informačním balíčku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

17. Bylo pro Vás v den nástupu do práce připraveno pracovní místo? 

23 (74%) respondentů mělo první den nástupu do práce přichystané své pracovní 

místo, 8 (26%)respondentů bohužel na některé věci, potřebné pro výkon jejich práce muselo 

čekat. Žádnému respondentovi se nestalo, že by neměl nachystané věci k výkonu práce vůbec. 

Společnost by se tedy měla zaměřit, na to, aby hned v první den nástupu nového zaměstnance 

bylo místo či potřebné pomůcky pro jeho výkon nachystány. 

 

Graf 5.19 Připravenost pracovního místa 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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81% 

19% 

18. Byl Vám přidělen adaptační plán? 

Ano

Ne

100% 

19. Byl tento plán dodržován ? 

Ano

Ne

18. Byl Vám přidělen adaptační plán? 

Pouze 6 (19%) dotazovaných zaměstnanců nedostalo adaptační plán, zbylých 25 

(81%) zaměstnanců svůj adaptační plán dostala. 

 

 

Graf 5.20 Adaptační plán 

Zdroj: Vlastní zpracování 

19. Byl tento plán dodržován? 

Všech 25 (100%) dotazovaných, kteří adaptační plán obdrželi, uvedli, že tento plán byl 

dodržován. 

 

Graf 5.21 Dodržení adaptačního plánu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

20. Prošel/prošla jste si v rámci adaptačního procesu „kolečkem“ v  jednotlivých 

útvarech/provozech? 

„Kolečkem“ po jednotlivých útvarech si v rámci adaptačního procesu prošlo 23 (74%) 

dotazovaných zaměstnanců. 8 (26%) dotazovaných zaměstnanců si „kolečkem“ neprošlo. Zde 
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65% 

35% 

21. Myslíte si, že Vám byla věnována dostatečná 

pozornost v rámci adaptačního procesu? 

Ano

Z části ano

Spíše ne

Ne

je třeba podotknout, že společnost by si měla ohlídat, aby každý zaměstnanec v rámci svého 

adaptačního procesu prošel „kolečkem“ po jednotlivých útvarech/provozech, bez ohledu na 

pracovní pozici. 

 

Graf 5.22 „kolečko v rámci jednotlivých útvarů/provozů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

21. Myslíte si, že Vám byla věnována dostatečná pozornost v rámci adaptačního 

procesu? 

Při odpovědích na tuto otázku dotazovaní opět využili pouze dvou kladných odpovědí, 

a to: ano a z části ano. 20 (65%) dotazovaných si myslí, že mu v rámci adaptačního procesu 

byla věnována dostatečná pozornost. 10 (35%) dotazovaných uvedlo, že si myslí, že 

dostatečná pozornost jim byla věnována z části. Žádný z dotazovaných nevyužil odpovědi 

spíše ne a ne. Společnost si tedy i v pozornosti k novým zaměstnancům v rámci adaptačního 

procesu vede velmi dobře. 

Graf 5.23 Pozornost v rámci adaptačního procesu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

74% 

26% 

20. Prošel/prošla jste si v rámci adaptačního procesu 

„kolečkem“ v  jednotlivých útvarech/provozech? 

Ano

Ne
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22. Byl/a jste spokojen/a s délkou adaptačního procesu? Stihl/a jste všechny potřebné 

informace za dobu průběhu adaptačního procesu vstřebat? 

21 (68%) zaměstnanců bylo s délkou adaptačního procesu spokojeno, zbylých 10 

(32%) bylo s délkou adaptačního procesu spokojeno také, ale přitom by jim nevadilo, kdyby 

adaptace trvala déle, aby si byli ve výkonu své práce úplně jisti. 

 

Graf 5.24  Spokojenost s délkou adaptačního procesu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

23. Scházely Vám některé informace v průběhu adaptačního procesu? 

V této otázce 7 (23%) dotazovaných uvedlo, že jim scházely informace v průběhu 

adaptačního procesu, přičemž se mohli vyjádřit, jaké konkrétní informace jim scházely. Nikdo 

však tuto možnost konkretizovat nedostatky adaptačního procesu nevyužil. 24 (77%) 

dotazovaných si vybralo možnost: ne, informace byly dostačující.  

 

Graf 5.25 Nedostatek informací v rámci adaptačního procesu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

68% 

32% 

22. Byl/a jste spokojen/a s délkou adaptačního procesu? 

Stihl/a jste všechny potřebné informace za dobu 

průběhu adaptačního procesu vstřebat? 

Ano, spokojen/a

Spokojen/a, ale adaptace

by mohla trvat déle

Nespokojen/a, důvod

23% 

77% 

23. Scházely Vám některé informace v průběhu 

adaptačního procesu? 

Ano, scházely

Ne, informace byly

dostačující
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68% 

32% 

24.  Byl Váš adaptační proces na svém konci 

hodnocen? 

Ano

Ne

76% 

10% 14% 

Hodnocení průběhu adaptace probíhalo : 

Rozhovor s

vedoucím

Adaptační proces

ještě probíhá

24. Byl Váš adaptační proces na svém konci hodnocen? Pokud ano, uveďte prosím 

jakým způsobem. 

Adaptační proces byl hodnocen u 21 (68%) dotazovaných zaměstnanců. U 10ti (32%) 

hodnocení adaptačního procesu neproběhlo. 

 

Graf 5.26 Hodnocení adaptačního procesu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při otázce číslo 24 mohli dotazovaní v případě označení odpovědi ano, uvést také 

jakým způsobem byl adaptační proces hodnocen těmito způsoby.  

Nejčastějším způsobem hodnocení průběhu adaptačního procesu byl rozhovor s 

vedoucím. Tuto možnost označilo 16 (76%) dotazovaných. Možnost na základě hodnocení 

zaměstnance označili 3 (14%) dotazovaní a u zbylých dvou zaměstnanců ještě adaptační 

proces probíhá, ale ví, že na jeho konci budou hodnoceni. 

 

Graf 5.27  Způsob hodnocení adaptačního procesu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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29% 

71% 

Pohlaví 

Žena

Muž

32% 

49% 

19% 

Věk 20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let

25. Máte nějaké připomínky, popř. návrhy k výběrovému a adaptačnímu procesu 

probíhajícím ve společnosti kde pracujete? 

Tuto část nikdo z dotazovaných nevyužil. 

Pohlaví dotazovaného 

22 (71%) dotazovaných byli muži, zbylých 9 (29%) ženy. 

Graf 5.28 Pohlaví dotazovaných 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Věk dotazovaných 

10 (32%) dotazovaných patří do věkové skupiny 20-29 let, 15 (49%) dotazovaných 

patří do skupiny 40-49 let a 6 (19%) dotazovaných patří do věkové skupiny 40-49 let. 

 

Graf 5.29 Věk dotazovaných 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dosažené vzdělání 

52% dotazovaných má ukončené vysokoškolské vzdělání, 29% střední odborné 

vzdělání a zbylých 19% má dokončené úplné střední odborné vzdělání. 
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29% 

19% 

52% 

Dosažené vzdělání  Základní

Střední odborné - bez

maturity
Úplné střední

odborné - s maturitou
Vysoká škola

Graf 5.30 Dosažené vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pracovní kategorie 

 55% dotazovaných pracuje na THP pozici, zbylých 45% pracuje na pozici 

dělnické. 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

Pracovní kategorie 

 Dělnická

THP
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6 Návrhy a doporučení 

Cílem této kapitoly je navrhnout potřebné návrhy a doporučení na zlepšení procesu 

získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti OVAK a.s. 

Společnost má již 23 let jako provozovatel vodárenských služeb nezastupitelnou úlohu 

při zásobování obyvatel Ostravy pitnou vodou a  také je spolehlivým partnerem statutárního 

města Ostravy. Veřejnost příznivě hodnotí Ostravské vodárny a kanalizace a. s. zejména podle 

vysoké kvality služeb a plynulosti dodávek pitné vody. Tato kvalita byla v roce 2014 

potvrzena nezávislým průzkumem spokojenosti zákazníků, jenž prokázal její další zlepšení.  

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako regionální zaměstnavatel si plně 

uvědomuje význam spolupráce se školami. Podílí se také na vyhledávání talentovaných 

studentů a utváření zdrojů potenciálních budoucích zaměstnanců. 

 

Jednotlivé návrhy a doporučení vychází z rozhovorů s vedoucí personálního oddělení  

a také z provedeného dotazníkového šetření a jeho následného analýzy. 

V prvé řadě je třeba podotknout, že na základě dotazníkového šetření nebyly nalezeny 

žádné výrazné ani závažné problémy v celém procesu získávání, výběru a adaptace.  

Společnost má tedy tento proces řádně propracovaný a v tomto případě si drží vysokou 

profesionální úroveň.  

 

1. Online dotazníky pro uchazeče o zaměstnání – automatická odpověď 

Společnost jako zajímavý zaměstnavatel v Ostravě, Moravskoslezském kraji obecně 

nemá žádnou nouzi o nové zaměstnance. Uchazeči o zaměstnání se společnosti nabízejí sami 

buď formou zasílání životopisů přímo na adresu společnosti, nebo prostřednictvím online 

dotazníků umístěných na stránkách společnosti. Takových to žádostí společnosti 

prostřednictvím online dotazníků společnosti dochází relativně mnoho. Personálně – právní 

úsek pak jednotlivým uchazečům na došlé dotazníky odpovídá písemně prostřednictvím 

pošty, že jsou zařazeni do interní databáze společnosti i přesto, že zrovna není vypsáno 

výběrové řízení. Tato skutečnost probíhá poměrně složitým a zdlouhavým procesem. 

Dotazníky nejdříve prochází podatelnou, potom na personálně – právní úsek k personální 

ředitelce a následně na oddělení organizace a rozvoje a až poté je následně zaslána písemná 

odpověď prostřednictvím pošty. 
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 Pro online dotazníky by mohla být zavedena zautomatizovaná odpověď ihned po 

odeslání dotazníku uchazečem přes webovou stránku společnosti. Samozřejmě by v dotazníku 

uchazeči museli uvádět svou emailovou adresu, kterou již v dnešní moderní době má zřízenou 

snad každý. Uchazečům by tedy hned po odeslání dotazníku došla na jejich emailovou adresu 

zdvořilostní odpověď typu:  

Vážený uchazeči,  

děkujeme Vám za projevený zájem pracovat v naší společnosti. Váš dotazník bude 

zpracován a uložen v interní databázi.  

V případě uvolnění pracovního místa, Vás budeme kontaktovat.  

S pozdravem personálně – právní úsek 

 Tento proces zautomatizované odpovědi na došlé dotazníky personálně – právnímu 

úseku ušetří, jak čas na zpracování celého procesu, tak i náklady, které společnost nyní 

vynakládá na tisk jednotlivých přijatých dokumentů, dále tisk písemných odpovědí 

uchazečům a náklady na rozeslání. 

 

1. Aplikace na automatické roztřízení uchazečů po odeslání dotazníků 

Výše zmíněné dotazníky by po odeslání uchazečem o zaměstnání mohly být následně 

automaticky stahovány do aplikace, jež umožňuje prvotní prověření a třídění na ty, které si 

firma chce stáhnout do své interní databáze a na takové které chce bezprostředně odmítnout. 

Touto cestou zaměstnavatel získává od uchazečů údaje ve srovnatelném rozsahu a struktuře, 

což usnadňuje vyhledávání a porovnávání údajů o jednotlivých uchazečích. Současně si takto 

zaměstnavatel ověřuje určitou úroveň počítačových znalostí uchazečů, tedy do jaké míry jsou 

schopni používat služby internetu. 

Samozřejmě při volbě této aplikace je důležité, aby si společnost v případě zájmu 

spočítala návratnost této investice, jako u každého jiného podobně komplexního řešení. 

Zároveň se také nabízí otázka, zda nastavení procesů odpovídá z hlediska požadovaných 

operací úrovni elektronické podpory společnosti. 

 

2. Interní a externí zaměstnanci 

Společnost v případě, že nalezne vhodný počet kandidátů na obsazovanou pozici 

z interní databáze, již nevypisuje výběrové řízení (tento případ se týká většinou dělnických 

profesí).  
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V tomto případě by bylo vhodné použít kombinaci interní databáze uchazečů 

 a zároveň vypsání výběrového řízení pro nové uchazeče z externího prostředí. Společnost se 

skutečností, že nevypisuje výběrové řízení při dostatku interních uchazečů, ochuzuje o nové 

uchazeče s lepšími předpoklady či dovednostmi obsadit volnou pozici.  

V tomto případě je tedy doporučováno využít kombinace nejlepších a nejvhodnějších 

interních uchazečů, a zároveň vypsání výběrového řízení a mít tak možnost získat vhodného 

kandidáta s nejlepšími předpoklady i z externích řad. 

 

3. Využívání elektronické komunikace s neúspěšnými uchazeči při výběrovém 

řízení 

Společnost OVAK a.s. je všech ohledech výběrového řízení profesionální a na úrovni 

a všem neúspěšných uchazečům po vyhodnocení výběrového řízení dává personálně – právní 

úsek na vědomí, že nebyli vybráni. Tato záležitost je považována za slušnost a samozřejmost, 

i přesto, že mnoho společností tuto záležitost zcela ignoruje a nedodržuje.  

Společnost OVAK a.s. tuto záležitost ale dodržuje a neúspěšným uchazečům rozesílá, 

opět písemnou formou prostřednictvím pošty, vyrozumění, že u výběrového řízení neuspěli.  

V tomto případě by mohlo být zavedeno pouze rozesílání vyrozumění prostřednictvím 

elektronické pošty, tedy na emailové adresy uchazečů, jelikož jak už bylo zmíněno výše, 

většina lidí již v dnešní době emailovou adresu zřízenou má. Ve většině případů se již dnes 

emailová adresa uvádí i do životopisu. V tomto případě by bylo vhodné mít předpřipravenou 

šablonu, kde by se jen doplnilo jméno adresovaného a vyplnila by se jeho emailová adresa. 

Tento předdefinovaný návrh je součástí diplomové práce jako Příloha č. 5. 

 Toto informování uchazečů o neúspěchu ve výběrovém řízení využitím emailových 

adres, by zkrátilo personálně – právnímu úseku čas a náklady spojené s přípravou, tiskem  

a rozesláním tohoto dokumentu a přece jenom i uchazeči jsou při čekání na výsledek 

výběrového řízení netrpěliví, takže by toto čekání mohlo být zkráceno.  

4. Nezapomínat na hodnocení průběhu adaptačního procesu 

Zkušební doba bývá obdobím, kdy má společnost, popřípadě vedoucí daného útvaru 

jedinečnou možnost více se dozvědět nejen o znalostech, schopnostech a zkušenostech nově 

přijímaných zaměstnanců, ale i o jejich motivaci a postojích k práci. Podmínkou toho všeho 

ovšem je dobře zpracovaný a vedený adaptační proces, jehož hlavní součástí je průběžné 
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poskytování zpětné vazby novému zaměstnanci. V dotazníkovém šetření skoro 10 

respondentů z 31 uvedlo, že jeho adaptační proces nebyl zatím hodnocen. Tato skutečnost 

může být dána, tím, že někteří zaměstnanci mají čerstvě po zkušební době a hodnocení 

adaptace teprve nastane. 
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Závěr 

Získávání a výběr zaměstnanců představuje jednu z klíčových možností zvýšení 

výkonnosti a konkurenční schopnosti organizace. Celý tento proces je sice složitější, časově  

i organizačně náročnější, avšak správný výběr nového zaměstnance a následné dobře 

nastavený proces adaptace zaměstnance jsou pro organizace velmi důležité.  

Cílem této diplomové práce bylo na základě získaných informací analyzovat současný 

stav procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci a navrhnout možná 

doporučení k vylepšení tohoto procesu, aby fungoval co nejefektivněji. 

 

Pro vypracování diplomové práce byla zvolena společnost OVAK a.s., tedy hlavní 

dodavatel pitné vody pro město Ostrava. Dotazníky byly rozdány, s laskavou pomocí vedoucí 

personálního oddělení společnosti. K dotazníkovému šetření bylo vybráno 34 respondentů, 

kteří ve společnosti nepracují více než 3 roky.   

 

V první části diplomové práce byly rozebrány teoretické východiska související 

s problematikou získávání, výběru a adaptace zaměstnanců na základě prostudování příslušné 

odborné literatury. Druhá část diplomové práce se věnovala praktické stránce, konkrétně byla 

charakterizována vybraná společnost, OVAK a.s. a popsán celý proces získávání, výběru  

a adaptace ve společnosti. Tento popis celého procesu ve společnosti byl vyhotoven díky 

rozhovorům s vedoucí personálního oddělení společnosti OVAK a.s., která mi poskytla 

mnoho cenných informací. Následně tento proces byl analyzován pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazníky byly rozdány, s laskavou pomocí vedoucí personálního oddělení 

společnosti. Poslední kapitola praktické části diplomové práce, byla věnována návrhům  

a doporučením, která vycházela z rozhovorů s vedoucí personálního oddělení a výsledků 

dotazníkového šetření. Systém získávání, výběru a adaptace je ve společnosti OVAK a.s. 

nastaven velmi dobře a na vysoké profesionální úrovně. Dotazníkové šetření neodhalilo žádné 

závažné skutečnosti, které by společnost musela v procesu výběru a adaptace napravovat. 

Přesto byla navrhnuta některá opatření. Všechny návrhy by měly přispět ke zkrácení, větší 

efektivnosti procesu získávání, výběru a adaptace ve společnosti OVAK a.s. 

 

Na základě všech uvedených skutečností lze vyvodit závěr, že cíl stanovený v úvodu 

diplomové práce byl splněn.  

 



74 
 

Seznam použité literatury 

1. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha: Grada, 2007. 800 

s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

2. BLÁHA, Jiří a kol. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno:Edika, 2013. 264 s. ISBN 

987-80-266-0374-0. 

3. BYARS, Lloyd L. a Leslie W. RUE. Human Resource Management. 10th ed. New 

York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 00-735-3055-7. 

4. DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance. Základní znalosti personalisty. Přel. 

Schurerová, L. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2007. 181 s. ISBN 978-80-251-1522-0. 

5. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 str. 

ISBN 987-80-7400-347-9.  

6. HORVÁTHOVÁ, Petra a kol. Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. VŠB-TU Ostrava. 

2014. 337 str. ISBN 978-80-248-3554-9 

7. HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. Brno: Computer Press, 

1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4. 

8. JANIŠOVÁ, Dana a KŘIVÁNEK, Mirko. Velká kniha o řízení firmy. Praha: Grada, 

2013. 400s. ISBN 978-80-247-4337-0 

9. KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální řízení. 2. rozšíř. a doplň. vydání. Praha: Grada, 

2012. ISBN 978-80-247-3269-5. 

10. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 

s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

11. Müller-Thurau, C.P. 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího 

pohovoru. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 176s. ISBN 978-80-247-3685-3  

12. PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 

Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 120str. ISBN 978-80-247-2042-5. 

13. Stewart, Greg L. a Brown, Kenneth G. Human Resource Management, 2nd Edition.    

ISBN : 978-0-470-53049-8, 624 pages 

14. STÝBLO, Jiří. Management a lidé ve firmě. Praha: VŠFS, 2008. 101 s. ISBN 978-80-

86754-98-7.   

15. ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada, 2012. 

ISBN 978-80-247-4151-2.  

16. URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. 2., rozš. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 276s. V. ISBN 978-80-7357-925-8. 



75 
 

Internetové zdroje: 

17. ASSESSMENT CENTRE. Nejčastěji použité metody v rámci Assessment centra 

[online]. [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.kent.ac.uk/careers/selection.htm 

18. HR NEWS. Nováček se adaptuje třikrát [online]. [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: 

http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/personalni-marketing-id-148675/novacek-se-

adaptuje-trikrat-id-166476 

 

19. KARIÉRA IHNED. Na hodnocení nováčků se často zapomíná [online]. [cit. 2014-03-

27]. Dostupné z: http://kariera.ihned.cz/c1-55759350-na-hodnoceni-novacku-se-casto-

zapomina 

20. VÝBĚR ZAMĚSTNANCÚ. Nejčastější chyby při výběru spolupracovníků [online]. 

[cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-

d34331v43824-nejcastejsi-chyby-pri-vyberu-spolupracovniku/?search_query=$index=695 

 

Interní materiály společnosti OVAK, a.s.: 

 

21. OVAK, a.s. O společnosti [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://ovak.cz/ 

22. Výroční zpráva 2014 

23. Interní dokumentace společnosti OVAK, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Seznam zkratek  
 

AC    Assessment centre 

a.s.     akciová společnost 

ČOV     Čistička odpadních vod 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OVAK a.s.    Ostravské kanalizace a vodárny, a.s. 

THP     technickohospodářský pracovník 

VŠB – TUO    Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti OVAK, a.s. 

Příloha č. 2 – Pohovor v rámci adaptačního programu 

Příloha č. 3 – Dotazník 

Příloha č. 4 – Návrh emailové zprávy pro neúspěšné uchazeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Příloha č. 1 

 

 



1 
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Příloha č. 3 – Dotazník  

Dobrý den,  

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě 

VŠB-TU v Ostravě a mým úkolem je v tomto ročníku napsat diplomovou práci. Téma, které 

jsem si zvolila, je Zkvalitnění systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci. 

Součástí mé diplomové práce je i dotazník, jehož výsledky slouží k analýze systému výběru a 

adaptace zaměstnanců ve společnosti OVAK, a.s.  

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Dotazník se 

celkem skládá z 29 otázek. Vyplnění dotazníku by Vám mělo trvat cca 10- 15 minut. 

Zjištěné údaje budou použity výhradně ke zpracování mé diplomové práce a k 

případným návrhům na zlepšení systému výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti 

OVAK, a.s. 

Předem Vám děkuji za ochotu k vyplnění tohoto dotazníku a za Váš věnovaný čas.  

 

Bc. Veronika Grussmannová 

 

Část výběrová 

1. Odkud jste se dozvěděl/a o vypsaném výběrovém řízení?  

☐ Internet 

☐ Web společnosti 

☐ Tisk 

☐ Známý/rodina 

☐ Společnost mne kontaktovala sama 

☐ Jiné (prosím uveďte) …………………………………………………….. 

 

2. Za jak dlouho jste dostal/a od společnosti zpětnou vazbu s pozváním 

k výběrovému řízení? 

☐ Okamžitě 

☐ Do tří dnů 

☐ Do týdne 

☐ Více jak týden 
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3. Jak hodnotíte samotnou organizaci výběrového řízení (dostatek informací o místě 

konání výběrového řízení, zajištění prostor pro konání výběrového pohovoru, 

dodržení hodiny, na kterou jste byl/a pozván/a). Organizaci výběrového řízení 

hodnotím jako: 

☐ dobrou 

☐ spíše dobrou, mám výhrady k (prosím uveďte) 

……………………………………………………………………………… 

☐ špatnou 

 

4. V jaké atmosféře byl pohovor veden? 

☐formální, ale příjemné 

☐ neformální, příjemné 

☐ formální, nepříjemné 

☐ neformální, nepříjemné 

 

5. Vypozoroval/a jste v průběhu pohovoru v pokládaných otázkách na Vaši osobu 

nějaké diskriminační prvky? 

☐ Ano, prosím uveďte jaké ………………………………………………… 

☐ Ne 

 

6. Byly od Vás v průběhu výběrového pohovoru zjišťovány Vaše praktické znalosti, 

popř. dovednosti – např. formou testu či jiným způsobem? 

☐ Ano 

☐ Ne 

 

7. Odpovídala obtížnost výběrového řízení úrovni nabízené pozice? 

☐ Ano  

☐ Ne, bylo to náročné 

☐ Vůbec  
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8. Byla dle Vás výběrová komise dostatečně připravena k výběrovému řízení? 

☐ Ano 

☐ Spíše ano 

☐ Spíše ne 

☐ Ne, vůbec 

 

9. Dozvěděl/a jste se v průběhu výběrového řízení všechny potřebné informace 

vztahující se k obsazovanému volnému místu? 

☐ Ano  

☐ Ne 

☐ Z části 

 

10. Dostal/a jste ke konci výběrového řízení prostor na Vaše případné dotazy? 

☐ Ano 

☐ Ano, ale čas byl omezený 

☐ Ne 

 

11. Byl/a jste celkově spokojen/a s průběhem výběrového řízení? 

☐ Ano 

☐ Spíše ano 

☐ Ne 

☐ Spíše ne 

 

12. Za jak dlouho jste se dozvěděl/a o výsledcích výběrového řízení? 

☐ Okamžitě 

☐ Do tří dnů 

☐ Do týdne 

☐ Více jak týden 
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13. Vyhovovala Vám délka výběrového pohovoru? 

☐ Ano, délka byla přiměřená náplni výběrového pohovoru 

☐ Ne, výběrový pohovor byl zdlouhavý 

☐ Ne, výběrový pohovor byl krátký 

 

Část adaptační  

14. Proběhlo u Vás v první den nástupu do práce seznámení s pracovním místem, 

tedy i pracovním kolektivem? 

☐ Ano 

☐ Ne 

 

15. Byl Vám předán nějaký informační balíček o společnosti, popř. náležitostech 

spojených s nástupem do nového zaměstnání? 

☐ Ano  

☐ Ne,  v případě této odpovědi, přeskočte prosím k otázce, č.17 

 

16. Postrádal/a jste v informativním balíčku nějaké informace, které by Vám 

pomohly v procesu adaptace? 

☐ Ano, chyběly informace, prosím uveďte ……………………………….. 

☐ Ne, informace byly dostačující 

 

17. Bylo pro Vás v den nástupu do práce připraveno pracovní místo ( THP – např. 

pracovní stůl, PC, pracovní pomůcky, dělnická profese – např. skříňka na 

pracovní oblečení, osobní ochranné pracovní pomůcky, apod.) 

☐ Ano, vše bylo připraveno 

☐ Na některé věci jsem musel/a čekat 

☐ Ne, v den nástupu tyto věci přichystány nebyly 

 

18. Byl Vám přidělen adaptační plán? 

☐ Ano 

☐ Ne, v případě této odpovědi, přeskočte prosím k otázce č. 20 
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19. Byl tento plán dodržován? 

☐ Ano 

☐ Ne 

 

20. Prošel/prošla jste si v rámci adaptačního procesu „kolečkem“ v  jednotlivých 

útvarech/provozech? 

☐ Ano  

☐ Ne 

 

21. Myslíte si, že Vám byla věnována dostatečná pozornost v rámci adaptačního 

procesu? 

☐ Ano  

☐ Z části ano  

☐ Spíše ne  

☐ Ne 

 

22. Byl/a jste spokojen/a s délkou adaptačního procesu? Stihl/a jste všechny potřebné 

informace za dobu průběhu adaptačního procesu vstřebat? 

☐ Ano, spokojen/a 

☐ Spokojen/a, ale adaptace by mohla trvat déle 

☐ Nespokojen/a, důvod ………………………………………………… 

 

23. Scházely Vám některé informace v průběhu adaptačního procesu? Musel/a jste si 

informace dohledat, popř. pozeptat se spolupracovníků? 

☐ Ano, scházely, uveďte, prosím, jaké informace jste postrádal/a 

     …………………………………………………… 

☐ Ne, informace byly dostačující 

 

24. Byl Váš adaptační proces na svém konci hodnocen? Pokud ano, uveďte prosím 

jakým způsobem.  

☐ Ano, jak?      …………….. ………………………………………………… 

☐ Ne 
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25. Máte nějaké připomínky, popř. návrhy k výběrovému a adaptačnímu procesu 

probíhajícím ve společnosti kde pracujete? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Identifikační otázky 

Vaše pohlaví 

☐ Žena 

☐ Muž 

Váš věk 

☐ 20-29 let 

☐ 30-39 let 

☐ 40-49 let 

☐ 50-59 let 

☐ 60-69 let 

Dosažené vzdělání 

☐ Základní 

☐ Střední odborné - bez maturity 

☐ Úplné střední odborné - s maturitou 

☐ Vysoká škola 

Pracovní kategorie 

☐ Dělnická 

☐ Technickohospodářský pracovník 

 

 

 

 

Děkuji za vyplnění a za Váš čas. 
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Příloha č.4 

 

 

Vážený/a pane/paní (jméno) 

 

rádi bychom Vám chtěli poděkovat za váš čas a úsilí, které jste věnoval/a Vaší žádosti o toto 

místo a rovněž za Vaši účast ve výběrovém řízení.  

Velmi si ceníme Vašich zkušeností a dovedností, ale na základě výsledků obou kol 

výběrového řízení jsme se rozhodli nabídnout pracovní pozici jinému kandidátovi, který lépe 

odpovídal požadavkům tohoto pracovního místa  

 

Vaše data si ponecháme v naší interní databázi, a v případě, že budeme mít pozici, která bude 

odpovídat Vašim zkušenostem a kvalifikaci, si Vás dovolíme kontaktovat.  

 

 

Přejeme Vám hodně úspěchů v profesním i osobním životě.  

 

S pozdravem, 

personálně – právní úsek 


