
  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Postup přijímání a adaptace zaměstnanců v Základní škole a Mateřské škole 
Svatobořice - Mistřín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Student:     Chytilová Kristýna 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Horváthová Petra, Ph.D.  

 

 
 
 

Ostrava 2011 



  

 
 
 

 
 

 



  

Obsah 
 
1 Úvod ................................................................................................................................... 1 
2 Teoretická východiska ........................................................................................................ 2 

2.1 Metodika ..................................................................................................................... 2 
2.2 Řízení lidských zdrojů ................................................................................................ 2 

2.2.1 Typické znaky současné koncepce řízení lidských zdrojů ................................. 3 
2.2.2 Úkoly řízení lidských zdrojů .............................................................................. 3 

2.3 Přijímání zaměstnanců ............................................................................................... 5 
2.3.1 Pracovní smlouva dle zákoníku práce § 34 ........................................................ 6 

2.4 Adaptace zaměstnanců na práci ................................................................................. 8 
2.4.1 Řízení adaptace ................................................................................................ 11 
2.4.2 Sociální adaptace .............................................................................................. 13 
2.4.3 Pracovní adaptace ............................................................................................. 13 
2.4.4 Adaptace na firemní kulturu ............................................................................. 14 
Desatero uvádění nováčka na nové působiště .................................................................. 14 
Individuální adaptační plán: ............................................................................................. 16 
2.3.7 Kontrola a výsledky adaptace .......................................................................... 17 

Shrnutí teoretické části ............................................................................................................. 18 
3 Charakteristika organizace ............................................................................................... 19 

3.1 Název, forma, vznik ................................................................................................. 19 
3.2 Historie ..................................................................................................................... 19 
3.3 Současnost ................................................................................................................ 20 
3.4 Zaměstnanci ............................................................................................................. 20 
3.5 Struktura uvedených zaměstnanců ........................................................................... 21 

4  Analýza současného stavu ................................................................................................ 24 
4.1  Přijímání pedagogických pracovníků ...................................................................... 24 
4.2 Vznik pracovního poměru ........................................................................................ 24 
4.3 První den na pracovišti ............................................................................................. 25 
4.4 Patron ....................................................................................................................... 26 
4. 5 Adaptace ................................................................................................................... 26 

4.5.1 Sociální adaptace .............................................................................................. 26 
4.5.2 Pracovní adaptace ............................................................................................. 26 
4.5.3 Adaptace na firemní kulturu ............................................................................. 27 
4.5.4 Kontrola adaptačního procesu .......................................................................... 27 

4.6 Náklady spojené s přijímáním a adaptací nových pracovníků ................................. 28 
4.7  Rozhovor .................................................................................................................. 28 
4.8 Dotazník ................................................................................................................... 29 

5 Návrhy a doporučení ........................................................................................................ 38 
5.1  Přijímání ................................................................................................................... 38 
5.2 Adaptace ................................................................................................................... 38 

6 Závěr ................................................................................................................................. 42 

 
 



 1 

1 Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala přijímání a adaptaci zaměstnanců ve 

vybrané organizaci a to především proto, že proces přijímání ovlivňuje chod celého podniku a 

na dobrém výběru zaměstnanců závisí i úspěšnost a konkurenceschopnost každé organizace. 

Avšak nesmí se opomíjet ani proces adaptace nových zaměstnanců, který ovlivňuje to, jak 

celá organizace bude na nového zaměstnance působit a také to, jestli se mu tam zalíbí nebo si 

odejde hledat práci jinam. V tom případě by organizace mohla ztratit užitečného a schopného 

zaměstnance kvůli vlastní neschopnosti řádně propracovat a naplánovat proces adaptace. 

V dnešní době závisí úspěšnost a výkonnost firem na mnoha faktorech. Mezi tyto 

faktory patří technické vybavení, dostupnost zdrojů, informovanost, konkurence a mnoho 

dalších. Nejzávažnějším a mnohdy opomíjeným faktorem jsou však lidé. 

Firmy, které chtějí na dnešním přesyceném trhu obstát, by se měly řádně zabývat 

řízením a rozvojem lidských zdrojů. Tímto tématem se ve firmě zabývají personální útvary, 

jejichž úkolem je především získávání, výběr a přijímání vhodných zaměstnanců a další péče 

o tyto zaměstnance v průběhu pracovního poměru. 

Řízení lidských zdrojů je jádrem celé organizace a jeho nejdůležitější složkou, protože 

získávání, výběr a přijímání zaměstnanců je základem všech činností každého podniku. Výběr 

dobrého zaměstnance může pro firmu znamenat velký úspěch i zisk, ale v případě zanedbání 

tohoto procesu tomu může být i naopak. Důslednou prací personálního útvaru firma značně 

zvyšuje svou šanci najít toho nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici a zároveň snižuje 

riziko vynaložení zbytečných výdajů na přijímací proces. 

V první části své bakalářské práce se budu zabývat teoretickými východisky k danému 

tématu a charakteristikou organizace. V druhé části se zaměřím na to, jak tuto problematiku 

v dané organizaci řeší a jak tam proces přijímání a adaptace nových zaměstnanců funguje. 

Dále pak provedu dotazování současných zaměstnanců pomocí dotazníku a rozhovor 

s personalistkou. Nakonec porovnám první, teoretickou část s částí druhou a navrhnu změny, 

které by mohly vést ke zlepšení celého tohoto procesu v dané organizaci. A to tak, aby z toho 

měli užitek jak noví zaměstnanci, kterým to usnadní zapracování, tak i organizace, pro kterou 

se zkrátí doba, kdy je zaměstnanec neproduktivní a nic organizaci nepřináší. 

Cílem mé bakalářské práce tedy je analýza současného stavu přijímání a adaptace 

zaměstnanců v uvedené organizaci a návrh změn ke zlepšení tohoto procesu. 
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2 Teoretická východiska 
 

V této kapitole se zabývám nejdříve obecně řízením lidských zdrojů v podniku. Dále 

pak už činností personálních útvarů v podniku, konkrétně získáváním, výběrem, přijímáním a 

adaptací zaměstnanců. 

 

2.1 Metodika  
 

V první kapitole uvádím problematiku, kterou se budu zabývat ve své bakalářské práci 

a její důležitost pro každou organizaci. Ve druhé kapitole konkrétně představuji proces 

přijímání a adaptace, jednotlivé kroky tohoto procesu a činnosti, které by v rámci tohoto 

procesu měla organizace pro nově přijaté zaměstnance řádně připravit. Ve třetí kapitole už 

konkrétně představím organizaci, kterou se ve své práci budu zabývat, její historii, její 

současnost a také přiblížím strukturu zaměstnanců. Ve čtvrté kapitole se budu zabývat 

analýzou současného stavu daného procesu v organizaci, provedu rozhovor s ředitelem a 

zástupcem ředitele školy, dále se pak budu formou dotazníku informovat na danou 

problematiku od zaměstnanců, což nakonec zhodnotím a vše porovnám s teoretickou částí. 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů 
 

V 80. letech byla americkými specialisty publikována koncepce kritických faktorů 

úspěšnosti, která je označována jako koncepce TS. Tato koncepce vymezuje sedm různých 

faktorů, na které by se měla organizace zaměřit. Každý z těchto faktorů je označen anglickým 

slovem, jejichž počátečním písmenem je S. Jsou to: strategy (strategie), structure (struktura 

organizace), systems (systémy), staff (zaměstnanci), skills (dovednosti a způsobilosti), shared 

values (sdílené hodnoty) a style (styl řízení). První tři faktory jsou nazývány „tvrdé faktory“ a 

další čtyři jsou nazývány „měkké faktory“. Všechny čtyři měkké faktory se zabývají lidskými 

zdroji a lidským potenciálem v organizaci [4]. 

Firmy, které věnují lidským zdrojům pozornost, se vyznačují větší loajalitou personálu, 

přizpůsobivostí a také lepšími pracovními výsledky. Takové firmy potom dosahují větších 

úspěchů a dosahují vyšší zisků, než firmy, které tuto činnost zanedbají.  

Řízení lidských zdrojů je manažerským přístupem a organizace od něj mohou 

očekávat dosažení konkurenčních výhod [4]. 
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2.2.1 Typické znaky současné koncepce řízení lidských zdrojů 
 

Nejčastěji mezi tyto znaky bývá zahrnuto: 

 

 uplatňování strategického, tj. dlouhodobě zaměřeného, přístupu k lidským 

zdrojům, 

 aktivní účast všech manažerů na řízení lidských zdrojů, 

 sladění a integrace politik a postupů v jednotlivých dílčích oblastech řízení 

lidských zdrojů do jednoho celku, 

 uplatňování efektivní komunikace uvnitř organizace, 

 úsilí zaměřené na dosažení konkurenční výhody prostřednictvím lidského úsilí a 

aktivity, 

 součinnost manažerů a zaměstnanců v zájmu dosažení synergického efektu (tj. 

účinku umožněného součinností, avšak nedosažitelného individuálním úsilím), 

 opuštění manipulačních manažerských praktik a podporování odpovědnosti, 

participace a tvůrčích přístupů.  

 

Pro ŘLZ a její koncepci je také příznačná tzv. dvojí odpovědnost, což znamená, že na 

aktivitách ŘLZ se podílejí jak personalisté, tak i manažeři organizace. 

Nejdůležitější je při ŘLZ především využití společenskovědních poznatků, teorií a metod [4]. 

 

2.2.2 Úkoly řízení lidských zdrojů 
 

Hlavním úkolem ŘLZ, je v obecném pojetí, dosáhnout vysoké výkonnosti podniku a 

tuto výkonnost neustále zlepšovat. Tohoto organizace dosahuje tím, že se neustále snaží 

zefektivnit využití všech svých zdrojů, ať už jde o zdroje finanční, materiální, informační 

nebo zdroje lidské.  

Kdybychom charakterizovali úkoly ŘLZ méně obecně, došli bychom k závěru, že toto 

řízení se musí zaměřit především na následující hlavní úkoly: 

 

 usilování o zařazení správného člověka na správné místo a snažit se, aby tento 

člověk byl neustále připraven přizpůsobit se různým požadavkům pracovního 

místa – tato teorie je v poslední době modifikována a stále více se uplatňuje tzv. 
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tailoring neboli „šití“ pracovního místa na míru zaměstnanci. Z toho vyplývá, že 

snaha zařadit správného člověka na správné místo se začíná měnit ve snahu najít 

pro zaměstnance správnou náplň práce a pracovní úkoly tak, aby se co 

nejoptimálněji využívaly jeho schopnosti, 

 optimální využívání pracovních sil v organizaci a to především na optimální 

využívání pracovní doby a pracovních schopností, 

 formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a dobrých mezilidských vztahů 

uvnitř organizace, 

 personální a sociální rozvoj zaměstnanců organizace, do čehož spadá především 

rozvoj jejich pracovních schopností, osobnosti, sociálních vlastností nebo rozvoj 

kariéry, který směřuje k vnitřnímu uspokojení z práce, 

 dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a také 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

První tři úkoly se starají především o zájmy organizace, ale čtvrtý úkol se zaměřuje na 

zájmy jedince. Pátý úkol pak sleduje jak zájmy pracovníka a jeho práva na slušné zacházení, 

tak i zájmy organizace [10]. 

 Uvedené hlavní úkoly představují tradiční přístup. Stále více se však objevují názory, 

že řízení lidských zdrojů by se mělo zaměřit na poněkud jinak definované hlavní úkoly. 

V tomto novém přístupu se objevuje následující výčet a pořadí hlavních úkolů: 

 

1. Zlepšení kvality pracovního života. 

2. Zvýšení produktivity. 

3. Zvýšení spokojenosti pracovníků. 

4. Zlepšení rozvoje pracovníků jako jedinců a kolektivů. 

5. Zvýšení připravenosti na změny. 

 

Vzhledem k těmto hlavním úkolům se ŘLZ zaměřuje na následující aktivity, kterou jsou 

zároveň uspořádány dle pořadí a významu: 

 

1. vzdělávání a rozvoj pracovníků – zjišťování potřeb, plánování a realizace vzdělávání a 

rozvoje, které se zaměřuje především na potřebné znalosti a dovednosti, které 

zaměstnanec potřebuje pro výkon své současné i budoucí práce, 

2. organizační rozvoj – kontrola a zabezpečení zdravých vztahů uvnitř organizace a 

pomoc při řešení problémů, řízení a zvládání změn, 
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3. vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur – definice 

organizování a integrování pracovních úkolů, pravomocí a systémů do jednotlivých 

organizačních celků i celé organizace, 

4. formování personálu organizace – získávání, výběr, adaptace, rozmísťování a 

propouštění zaměstnanců, 

5. zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému 

– zde jde o zabezpečení datové základny personální práce  

6. plánování lidských zdrojů – definování personálních strategií, potřeby lidských zdrojů, 

hledání možností uspokojení těchto potřeb, 

7. odměňování a zaměstnanecké výhody – spravedlivé odměňování a poskytování 

zaměstnaneckých výhod, 

8. pracovní vztahy, především pak vztahy s odbory – zabezpečení zdravých vztahů mezi 

organizací a odbory, ale i zaměstnaneckých vztahů, 

9. pomoc pracovníkům – pomoc pracovníkům, když se dostanou do osobních problémů, 

poskytování poradenských služeb [10]. 

 

 

2.3 Přijímání zaměstnanců 
 

Na přijímání nového zaměstnance mnohdy záleží to, jak se bude utvářet jeho vztah 

k organizaci. Kromě toho, když se organizace dostatečně věnuje procedurálním otázkám 

přijímání zaměstnanců, může se uchránit některých problémů, především problémů 

vyplývajících z nejasností [9]. 

 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce § 33 se pracovní poměr zakládá: 

 pracovní smlouvou 

 jmenováním 

 

Nezbytnou součástí formální náležitosti přijímání zaměstnanců je také krok, během 

něhož je zaměstnanec obeznámen ústně s právy a povinnostmi vyplývajícími jak z pracovního 

poměru, tak z povahy práce na příslušném místě. Tento krok by měl být učiněn ještě před 

podpisem pracovní smlouvy [9]. 
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2.3.1 Pracovní smlouva dle zákoníku práce § 34  
 

1. Pracovní smlouva musí obsahovat: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) 

vykonávána 

c) den nástupu do práce 

2. Není – li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, 

je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však 

místo výkonu práce sjednáno dále než na jednu obec, považuje se za pravidelné pracoviště 

obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. 

3. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. 

4. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. 

V průběhu přípravy pracovní smlouvy by měl mít přijímaný zaměstnanec možnost 

seznámit se s návrhem smlouvy a také se k němu vyjádřit. Smlouva by neměla být 

jednostrannou záležitostí pouze ze strany firmy, ale na jejím zhotovení by se měly podílet obě 

strany a firma by měla respektovat právo pracovníka vyjednávat [9]. 

 

Vznik pracovního poměru dle Zákoníku práce § 36 

 

1. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 

do práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance. 

2. Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila 

překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může 

zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit [16]. 

 

Po podpisu pracovní smlouvy následuje další krok, který je rovněž velmi důležitý. Je 

to krok přijímání zaměstnance, a sice jeho zařazení do personální evidence, to znamená 

pořízení jeho osobní karty, nebo jiného nosiče s jeho údaji, pořízení mzdového listu, 

evidenčního listu důchodového zabezpečení, vystavení firemního průkazu a další [9]. 

Rozsah potřeb jednotlivých organizací o údajích zaměstnanců se může lišit, za 

minimální rozsah údajů lze požadovat údaje následující: 
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 příjmení, jméno, titul, 

 datum a místo narození, 

 rodné číslo, 

 rodinný stav a informace o závislých dětech, 

 adresa trvalého bydliště, telefonní čísla, e-mail, 

 adresa přechodného bydliště, telefonní čísla, 

 národnost / státní příslušnost, 

 charakteristika zdravotního stavu / změněná pracovní schopnost, 

 údaje o kvalifikaci (vzdělání, praxe), 

 informace o eventuálním pobíraném důchodu a jeho druhu, 

 pracovní zařazení ve firmě, 

 místo pracoviště ve firmě [9]. 

 

Tím však přijímání nového zaměstnance nekončí. Je potřeba převzít zápočtový list 

z předchozího zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení. Povinností zaměstnavatele je 

také přihlášení zaměstnance k sociálnímu pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení a 

také zdravotnímu pojištění u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec vybere. 

Další velmi důležitou součástí tohoto procesu je uvedení na pracoviště. Nejvyšší 

pracovník organizace by měl nového zaměstnance doprovodit na jeho nové pracoviště a 

formálně jej předat jeho bezprostřednímu nadřízenému. 

Během svého prvního dne v organizaci by měl být zaměstnanec seznámen 

s všeobecnými i firemními předpisy, týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci. Dále by jej měl jeho bezprostřední nadřízený představit a seznámit s ostatními 

zaměstnance organizace či pracovní skupiny, popřípadě jen s jeho nejbližšími 

spolupracovníky. To záleží především na velikosti dané organizace. Pokud je nutné 

zaměstnance zaškolit, tak je mu přidělen instruktor, což je jeden ze zkušených kolegů, který 

jej bude zaškolovat a kontrolovat v období jeho adaptace. 

 Nového zaměstnance je také potřeba seznámit s informacemi o sociálně – 

hygienických podmínkách práce (šatny, skříňky, záchody, umývárny, možnosti stravování 

aj.).  

 Na konci procesu je zaměstnanec zaveden na místo, kde bude svou práci vykonávat, 

jsou mu předána zařízení, které bude potřebovat k výkonu práce. Vše, co je zaměstnanci 

předáno, by mělo být předáno formálně a kus po kusu. Je důležité, aby zaměstnanec přišel do 
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příjemného prostředí a pracovní prostor, který mu je přidělen, by měl být uspořádaný tak, jak 

se bude od pracovníka později vyžadovat, aby vypadal [9]. 

 

2.4 Adaptace zaměstnanců na práci 
 

Pojem adaptace můžeme chápat na obecné úrovni jako proces, kdy se člověk aktivně 

přizpůsobuje životním podmínkám a jejich změnám. Tyto podmínky člověk nepřijímá jen 

pasivně, ale snaží se přizpůsobovat si je vzhledem ke svým zájmům, potřebám nebo 

hodnotám [11]. 

 

Adaptabilita je většinou vykládána jako schopnost člověka, která je individuálně 

odlišná, na zvládání požadavků prostředí, které se průběžně mění [11]. 

  

Adaptovanost je chápána jako úroveň průběžného vyrovnávání se s podmínkami 

měnícího se prostředí a také jako výsledek dosažený v průběhu celého procesu [11]. 

  

Rozdíl či hranice mezi socializací a adaptací není příliš velký, avšak rozdíly existují. 

Jedním z nich je například to, že socializace je celoživotním procesem, za to sociální adaptace 

se dá chápat spíše jako proces krátkodobý, který se váže na konkrétní situaci v životě. Dalšími 

rozdíly jsou například ty, že socializace je funkcí působení společnosti na jedince a v 

tomto procesu si člověk vzorce jednání osvojuje, za to v procesu adaptace je využívá [11]. 

Zařazení pracovníků a také jejich adaptace do pracovního procesu je závěrem 

výběrového procesu a začátkem pracovního procesu. V rámci tohoto procesu se zaměstnance 

přizpůsobuje pracovnímu a sociálnímu prostředí v podniku [15]. 

 

Hlavními cíli adaptace jsou následující čtyři cíle: 

 

 „překonat počáteční fáze, kdy se všechno novému pracovníkovi zdá neobvyklé, cizí a 

neznámé, 

 rychle vytvořit v mysli nového pracovníka příznivý postoj a vztah k podniku tak, aby 

se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace, 

 dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším 

možném čase po nástupu, 
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 snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka“ [1]. 

 

Adaptaci můžeme v pracovním procesu chápat jako aktivní přizpůsobení se jednotlivce: 

 

 práci, pracovní činnosti a pracovním požadavkům kladeným na pracovníka při 

zvládání pracovních rolí vyplývajících z jeho pracovní pozice – tento proces 

nazýváme pracovní adaptací nebo také adaptací na pracovní místo 

 sociální prostředí firmy, tj. sociálním (interpersonálním a skupinovým) vztahům a 

jejich struktuře uvnitř firmy – tomuto procesu říkáme sociální adaptace [14]. 

 

Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají. V praxi se jedná o proces, kdy 

zaměstnanec vlastně „vrůstá“ do systému firemního života a aktivně se přizpůsobuje tomuto 

systému a jeho měnícím se podmínkám. Adaptační proces obvykle trvá od jednoho do šesti 

měsíců dle složitosti práce a zařazení zaměstnance ve firemní hierarchii. V případě, že je 

adaptační proces dobře řízený a propracovaný, může mít výrazně motivační charakter. Na 

druhou stranu může také ale odhalit případné nesrovnalosti v očekáváních zaměstnance a i 

organizace [14]. 

 

Mezi základní funkce dobře zrealizované adaptace patří například: 

 

a) Pro zaměstnance: 

 motivační – znamená, že firma má o zaměstnance zájem a snahu ulehčit mu 

zapracování, 

 informační – zaměstnanec se systematicky dostává k informacím, 

 sociální – seznámení zaměstnance s ostatními, zapracování se do týmu,  

 kontrolní – zaměstnanec cítí tlak na svou výkonnost a aktivitu, 

 psychohygienická – zbavuje se úzkosti, že něco nezvládne, 

 rozvojová – učí se novým věcem a posiluje své sebevědomí, 

 sebereflexní – zjišťuje, zda – li se na danou pozici vlastně hodí a zda na ni stačí, 

 rekapitulační – zaměstnanec se integruje do firemní kultury a může se rozhodnout, 

jestli se na ni hodí. 

 

b) Pro zaměstnavatele:  

 rychlé zapracování, 
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 zpětná vazba k procesu náboru a výběru, 

 rozvinutí výkonnosti zaměstnance, 

 zlepšení image firmy, 

 argumentace pro možné rozloučení se zaměstnancem, 

 ušetření nákladů při rozloučení se, 

 efektivní využití zkušební doby, 

 zlepšení komunikace a týmové spolupráce, 

 registrace možných chyb v podnikových procesech (noví lidé ve firmě mohou vidět i 

to, co stálí zaměstnanci nevidí) [15]. 

 

Orientační balíček 

 

Důležitou složkou adaptačního procesu je informovanost nového zaměstnance. Nové 

informace pro zaměstnance by měly být systematicky rozloženy v čase tak, aby zaměstnance 

nebyl informacemi přehlcen. Je dobré sestavit tzv. orientační balíček, který obsahuje obecné 

informace, které jsou společné pro všechny zaměstnance organizace, dále obsahuje informace 

týkající se konkrétní organizační jednotky nebo oddělení a také informace v souvislosti 

s konkrétním pracovním místem. Je užitečné vytvořit příručku s informacemi o tom, co nový 

zaměstnanec potřebuje znát a připravit si seznam dokumentů a informací potřebných pro 

důkladně promyšlený a řízený adaptační proces [17]. 

Vybrané položky, které by měl v každém případě obsahovat soubor písemných 

materiálů, doporučovaných Walterem D. St. Johnem. Mnohé z doporučených položek 

odrážejí spíše realitu v USA, kde se adaptaci zaměstnanců věnuje více [10]. 

 

Orientační balíček by měl obsahovat: 

 současné schéma organizace, 

 perspektivní (projektové) organizační schéma organizace, 

 plán (mapa) organizace a jejího zařízení, 

 klíčové termíny specifické pro odvětví, organizaci nebo příslušné zaměstnání 

(pracovní místo), 

 příručka informující o politice organizace, 

 kopie kolektivní smlouvy, 

 materiál obsahující popis pracovního místa a informace o specifických cílech 

příslušného pracovního místa, 
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 seznam zaměstnaneckých výhod organizace (popřípadě jednotlivá menu tzv. kafetéria 

systému zaměstnaneckých výhod), 

 seznam podnikových svátků (volných dnů), 

 kopie formulářů pro hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců a informace o 

termínech a procedurách hodnocení, 

 kopie jiných formulářů používaných zaměstnanci, 

 přehled možností vzdělávání v organizaci, 

 zdroje informací (různé přehledy), 

 detailní informace o tom, jak postupovat v případě nouze či nebezpečí na pracovišti, 

informace o prevenci nehod, 

 telefonní čísla a adresy klíčových pracovníků organizace a další důležitá telefonní 

čísla (policie, hasiči aj.), 

 informace o pojištění zaměstnanců [10]. 

 

2.4.1 Řízení adaptace 
  

 Řízená adaptace se dá říci, že znamená systematickou orientaci a formalizované 

začlenění nového zaměstnance do kulturního, sociálního a pracovního systému organizace. 

Tato adaptace může být buď písemně zpracována, nebo prostě jen tradovaná a předávaná z 

„generace na generaci“ vedoucích zaměstnanců [7]. 

 Hlavním účelem řízení adaptace je: 

 snížit náklady na fluktuaci zaměstnanců, 

 snížit ztráty na produktivitě, 

 zvýšit pracovní spokojenost [7]. 

 

Řízení adaptačního procesu sleduje dva aspekty, kterými jsou aspekt zaměstnance 

(rozvoj osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků, pracovní spokojenost) a také aspekt 

organizace (vytváření souladu mezi předpoklady zaměstnanců a nároky jimi vykonávané 

práce). 

Hlavní cíle tohoto řízení z pohledu zaměstnanců: 

 dosažení co nejlepšího a nejrychlejšího zvládnutí pracovních 

požadavků, které jsou na pracovníka kladeny, 

 získání perspektivy svého dalšího odborného růstu a kariéry, 
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 začlenění se do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině a do 

sociálního systému dané organizace [11]. 

 

Z pohledu organizace je hlavním cílem řízení adaptačního procesu především naplnění 

očekávání s pozicí a rolí daného zaměstnance a jeho úspěšnost při naplňování cílů příslušného 

útvaru a podniku jako celku. 

 

 Pro řízení adaptace je vhodné vypracovat směrnice v podobě adaptačních programů, 

které jsou součástí organizačních předpisů. Jednotlivé etapy zařazování zaměstnanců upravují 

pak typové adaptační programy, plány. V těchto programech bývá zpravidla velmi podrobně 

rozpracován pracovní zácvik, který je významnou složkou pracovní adaptace [11]. 

 Rozhodujícími subjekty adaptačního procesu jsou řídící zaměstnanci. Jejich 

systematická péče může tento proces novému zaměstnanci značně usnadnit. Měl by sledovat 

průběh celého procesu, hodnotit jeho průběh a odstraňovat potíže a překážky, které se mohou 

objevit [11]. 

 

Hladkému průběhu adaptace také velmi prospívá, je – li zaměstnanci přidělen pro 

adaptační období některý z již zkušených členů pracovních skupin jako jeho „patron“, 

„konzultant“ či „instruktor“. Jeho úkolem pak bývá pomoci novému zaměstnanci nejen po 

odborné stránce, ale také mu usnadnit orientaci v novém sociálním prostředí pracovní skupiny 

i celého podniku [13]. 

  

K úspěšnému zvládnutí adaptace je zapotřebí zvládnutí všech jejích oblastí a rovin, 

z tohoto důvodu je nemůžeme vidět odděleně, ale naopak jako celek, ve kterém se poznatky a 

zkušenosti vzájemně prolínají. 

Adaptace zaměstnance probíhá v těchto rovinách: 

 

 formální a neformální adaptace – formální adaptace je systematický a plánovitý 

proces, který zabezpečuje zpravidla personální oddělení a nadřízený, neformální 

adaptace představuje přirozený proces, který zabezpečují spolupracovníci, 

 pracovní a sociální adaptace, 

 adaptace na firemní kulturu [9]. 

 

Adaptace nových zaměstnanců se zaměřuje na následující tři oblasti: 
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 celopodnikové adaptace – zaměřená na zprostředkování obecných informací, jsou 

společná pro všechny zaměstnance organizace bez ohledu na obsah a charakter jejich 

práce, 

 útvarové (skupinové, týmové) adaptace – týká se organizační jednotky či útvaru, do 

kterého pracovník nastupuje, obsahuje detaily a zvláštnosti, kterými se práce v daném 

útvaru vyznačuje, bývá obsahově společná pro všechna pracovní místa v útvaru, 

 adaptace na konkrétní pracovní místo – je obsahově diferencovaná dle obsahu a 

charakteru práce na konkrétní pracovní pozici [10]. 

 

2.4.2 Sociální adaptace 
 

 Cílem sociální adaptace je dosáhnout zařazení zaměstnance do existujícího systému 

mezilidských vztahů na daném pracovišti i ve firmě. Tento proces směřuje k vytvoření 

relativního souladu mezi hodnotami, normami a zvyklostmi jednotlivce se zaměřením, 

hodnotami a normami pracovního týmu. 

Noví zaměstnanci se daleko rychleji zařadí a najdou správný vztah ke své práci 

v organizaci v případě, že proces jejich adaptace na sociální prostředí proběhne hladce. 

Sociální aspekty práce, tedy vztahy se spolupracovníky, jsou pro mnohé velmi důležité. Míra, 

v jaké mohou zaměstnanci přímo ovlivňovat kvalitu této adaptace, bývá často omezená, ale je 

rysem uvádění do organizace, kterému by měla být věnována pozornost pokud možno právě 

v rámci systému či programu uvádění zaměstnance do organizace. Tento program či systém 

se týká přijetí, dokumentace, úvodní informace, uvedení na pracoviště, formálních 

informačních kurzů pro nové zaměstnance a také jejich formálního a neformálního vzdělávání 

[1]. 

 

2.4.3 Pracovní adaptace 
 

Adaptace na práci může být spojena například se zařazením nového zaměstnance, 

třeba absolventa na povolání, nebo může být spojena s přeřazením zaměstnance na jiné 

pracovní místo v rámci podniku či související se změnou zaměstnavatele. Může také souviset 

s návratem zaměstnance na původní pracoviště po jeho dlouhé nepřítomnosti. Často bývá 

spojena také s inovacemi na pracovišti [12]. 
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2.4.4 Adaptace na firemní kulturu 
 

 Adaptační proces je klíčovým obdobím, kdy se zaměstnanec ztotožňuje s firemní 

kulturou společnosti. Nový zaměstnanec se setkává s firemní kulturou již před nástupem, což 

také značně ovlivňuje jeho rozhodování o přijetí či zamítnutí nabízené pracovní pozice. Každá 

společnost by proto tedy měla dbát na to, aby byl zaměstnanci poskytnut soubor informací o 

organizaci, její kultuře, jejích perspektivách, organizačním uspořádání, pracovním režimu 

apod. 

 Během adaptačního období dochází k vytváření vztahu k firemní kultuře, který může 

být jak pozitivní tak i negativní. Pokud zaměstnanec získá negativní postoj k organizační 

kultuře, se kterou se neztotožní, může nastat situace, kdy se nedokáže přizpůsobit a odchází. 

Formy a míry identifikace s podnikem je možné odlišit na základě různých 

přístupů. Jeden z nich nabízí tyto míry identifikace: 

 přirozená identifikace – osobnost pracovníka, jeho hodnotové preference a 

zájmy plně korespondují s podnikovými cíli, hodnotami a normami, 

zaměstnanec je s nimi zcela ztotožněn, 

 selektivní identifikace – s jednotlivými podnikovými cíli, normami a 

hodnotami se zaměstnanec identifikuje v rozdílné míře; ty z nich, které jsou 

v rozporu s profilem jeho osobnosti, odmítá, 

 evokovaná identifikace – prostřednictvím indoktrinace a řízené adaptace 

vedení podniku pozitivně ovlivňuje identifikaci spolupracovníků, 

 vykalkulovaná identifikace – spolupracovník se podřídí podnikovým cílům, 

normám a hodnotám, aniž je přijme za své; důvodem je evidentní výhoda 

tohoto předstíraného stavu identifikace [3]. 

 

Desatero uvádění nováčka na nové působiště 
 

Mezi deset nejdůležitější úkonů při uvádění nováčka na nové působiště patří následující: 

1. Ve firemním útvaru lidských zdrojů absolvuje potřebné administrativní úkony, vstupní 

lékařskou prohlídku a vstupní bezpečnostní školení. 

2. Pověřený personalista mu poskytne informace pro základní orientaci ve firmě, 

případně mu předá příručku zaměstnance nebo jej vyšle na „firemní orientační 

program“. 
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3. Následně doprovodí nováčka do útvaru jeho budoucího působení a představí jej 

vedoucímu tohoto útvaru. 

4. Vedoucí útvaru nového pracovníka uvítá a následně mu poskytne základní informace 

o útvaru a zodpoví mu jeho dotazy: 

- postavení, činnosti a úkoly, 

- úspěchy, problémy a nezdary, 

- organizační skladba, vnitřní vazby a vazby na okolí, 

- vztahy nadřízenosti a podřízenosti, součinnosti a zodpovědnosti, 

- charakteristika procesů, 

- procesní a technologické návaznosti a toky, 

- základy bezpečné práce, 

- role nového zaměstnance a finanční očekávání. 

5. Provede jej všemi pracovišti útvaru, poskytne mu informace pro jeho orientaci a 

zodpoví jeho dotazy: 

- přístupové cesty na pracoviště, místa zvýšeného nebezpečí, 

- pracoviště (kancelář) příslušného liniového manažera a vedoucího útvaru, 

- sociální zařízení, 

- možnosti stravování a občerstvení, 

- únikové cesty, umístění požárních hlásičů a přístrojů. 

6. Představí nováčka „jeho“ liniovému manažerovi. 

7. I ten jej uvítá na novém působišti, ukáže mu jeho budoucí pracoviště, seznámí jej 

s jeho vybavením a základními povinnostmi a představí mu jeho spolupracovníky, 

případně i vedoucího týmu, ve kterém bude pracovat. 

8. Následně v rozhovoru a diskuzi osvětlí všechno to, co je pro nováčka důležité a co by 

ho mohlo zajímat: 

- podstatu, obsah, úkoly a cíle jeho pracovní pozice 

- pracovní podmínky, pravidla a zvyklosti 

- základní bezpečnostní předpisy 

- normy výkonu a pracovního chování a jejich hodnocení 

- principy odměňování a oceňování, případně platní „Mzdový předpis“ 

- program zácvikového tréninku, případně i podmínky zkušební doby a jejich 

vyhodnocení, 

- práci, výsledky a případně i problémy jeho předchůdce na pracovní pozici, 

- možná rizika a obtíže, zvláště v utváření vztahů se spolupracovníky. 
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9. Představí mu spolupracovníka, který mu bude pomocníkem, instruktorem a rádcem 

v procesu jeho adaptace, tzv. patrona. 

10. Dohodne s ním a patronem režim průběžné součinnosti, koučování a hodnocení tak, 

aby celý proces adaptace byl co nejefektivnější a pokud možno i nejkratší. Připraví a 

zpracuje s nováčkem jeho „Individuální adaptační plán“ [6]. 

 

Individuální adaptační plán: 
 Představuje nástroj řízení procesu adaptace, jeho rozsah je dán náročností a významem 

pracovní pozice, ve které bude nováček působit. 

 Je zpracován příslušným liniovým manažerem ve spolupráci s personalistou i 

samotným nováčkem, který by jej měl akceptovat. 

 Délka adaptačního období závisí na: 

- obsahu pracovní činnosti a rozsahu zodpovědnosti dané pracovní pozice, 

- míře odborné způsobilosti a praktických dovedností nováčka, 

- jeho individuálních vlastnostech a předpokladech, 

- stupni shody mezi jeho očekáváním a očekáváním firmy. 

 Součástí plánu jsou obvykle: 

- stanovení cílů adaptace – konečným cílem je zformování platného a výkonného 

zaměstnance, schopného vyhovět očekáváním na dané pracovní pozici, 

- scénář „poznání podstaty práce“, 

- program zácvikového tréninku pro danou pracovní pozici – „Vybrané rysy 

zácvikového tréninku“, 

- podmínky zkušební doby – stanovení délky, definování cílů, vymezení kriterií 

hodnocení, způsob ukončení a zhodnocení, včetně rozhodnutí o dalším setrvání 

či uvolnění nováčka, 

- doporučení osvojení informací a znalostí, například o firmě, jejich produktech a 

službách, historii, firemní etice a kultuře, technologiích, inovacích, atd. 

 Zadání řešení konkrétního úkolu, obvykle s přímým vztahem k problémům pracoviště, 

týmu, procesu či útvaru. 

 Jmenování zkušeného spolupracovníka pro roli pomocníka, instruktora a rádce – tzv. 

patrona: 

- může být jmenován pro celý adaptační proces anebo zvlášť pro zácvikový 

trénink či zkušební dobu, 
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- je přínosné, není – li tento zaměstnanec v organizaci dlouho, sám procesem 

adaptace prošel a dokáže se vžít do pocitů a problémů nováčka 

 Definování podmínek průběžného sledování, kontroly a závěrečného vyhodnocení 

- v celém adaptačním období se příslušný liniový manažer uplatňuje v roli kouče, 

je v trvalém kontaktu s nováčkem a ve spolupráci s ním, případně i s patronem, 

adaptační plán přizpůsobuje a mění dle aktuální situace, 

- zhodnocení adaptačního procesu se uskutečňuje obvykle formou rozhovoru 

nováčka s liniovým manažerem a personalistou, jehož základem je posouzení 

naplnění stanovených cílů a dosažení konkrétních výsledků, 

- písemné závěry slouží k následnému zdokonalování firemních adaptačních 

procesů [6]. 

 

2.3.7 Kontrola a výsledky adaptace 
 

Součástí adaptačního procesu musí být také systém kontrol průběhu a výsledků 

adaptace. Personalisté často využívají naplánované schůzky k osobnímu kontaktu s novým 

zaměstnancem, nebo alespoň poskytuje formuláře, aby zjistil, s čím mají noví zaměstnanci 

potíže. Nejefektivnější zpětnou vazbou na proces adaptace je rozhovor nadřízeného se 

zaměstnancem, protože bezprostřední nadřízený má možnost řešit sociální a pracovní 

záležitosti na pracovišti [7]. 

Výsledkem procesu adaptace zaměstnance je jeho adaptace, kterou charakterizují: 

- odvedené výsledky práce ze dvou hledisek, kterými jsou kvantifikovatelné a 

slovně ohodnotitelná kritéria, 

- začlenění se zaměstnance do sociálních vztahů v organizaci, tzn. jak aktivně a 

jak často spolupracoval s kolegy na pracovišti. 

 

To jak se nový zaměstnanec adaptoval v organizaci, posuzuje jeho přímý nadřízený, 

popřípadě vedoucí organizační jednotky, patron nebo také spolupracovníci. Také se může 

doplnit o vyjádření hodnoceného zaměstnance, jak on vidí svůj proces adaptace ze svého 

pohledu. Hodnocení úrovně adaptace vypovídá o spokojenosti nového zaměstnance s prací, o 

jeho integraci do skupiny a systému organizace. Jeho vyjádření poskytuje personálnímu 

útvaru informace, které můžou posloužit ke zdokonalení adaptačního programu [7]. 

Příklad adaptačního kontrolního seznamu je uveden v příloze č. 1. 
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Shrnutí teoretické části 
 

V teoretické části jsem dle uvedených zdrojů přiblížila proces přijímání a adaptace 

v organizacích. Shrnula jsem, co by tento proces měl obsah, na co by se měla organizace 

zaměřit a co by neměla opomenout. Také jsem přiblížila princip řízení lidských zdrojů, 

typické znaky a úkoly tohoto řízení. Dále jsem vysvětlila podstatu adaptace a to sociální, 

pracovní i adaptace na firemní kulturu. Uvedla jsem, co by měl obsahovat orientační balíček 

pro nové zaměstnance a vyzdvihla jsem důležitost a podstatu celého tohoto procesu. 
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3 Charakteristika organizace 
 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala Základní školu a Mateřskou školu ve 

Svatobořicích – Mistříně. V této kapitole jsem vycházela z informací poskytnutých ředitelem 

základní a mateřské školy panem Mgr. Zbyňkem Maškem, dále pak z interních dokumentů a 

informací na internetových stránkách.  

 

3.1 Název, forma, vznik 
 

 Organizací, kterou jsem se ve své závěrečné práci zabývala je Základní škola a 

Mateřská škola se sídlem ve Svatobořicích – Mistříně. Tato škola není v soukromém 

vlastnictví, tudíž je tedy školou státní. 

 Jako nová škola byla slavnostně otevřena 2. září 2001, ale její historie sahá o hodně let 

zpět. 

 

3.2 Historie 
 

 Dle dochovaných pramenů byla výuka v Mistříně zahájena nadační listinou již v roce 

1788. Místní škola byla tehdy školou farní a měla pouze jednu učebnu. Počet dětí byl však 

dosti vysoký, pohyboval se okolo 160 dětí. Roku 1867 se škola rozšířila na dvoutřídní a 

v letech 1901 – 1902 na trojtřídní.  

 Ve Svatobořicích byla škola postavena roku 1906 pro žáky 1. – 5. ročníků. Dne 4.9. 

1949  byla slavnostně otevřena a vysvěcena nová budova Národní školy v Mistříně, která 

patřila k nejmodernějším v kraji. 

 Dne 1. 7. 1964 byly obce Mistřín a Svatobořice sloučeny v jeden celek. Neúplná 

základní škola v Mistříně a neúplná základní škola ve Svatobořicích byly dne 1.9. 1964 

spojeny v jednu úplnou Základní devítiletou školu ve Svatobořicích – Mistříně.  Její prostory 

byly pro počet žáků nedostačují, proto se vyučovalo ve více budovách. 

 Již v roce 1964 po sloučení obcí se objevila potřeba přístavby ZŠ. Po dlouhých 35 

letech Parlament ČR schválil dodatečně zařazení přístavby školy a tělocvičny ve 

Svatobořicích-Mistříně do rozpočtu ČR na rok 1999. Položení základního kamene přístavby 

ZŠ bylo provedeno v prosinci 1999. Současně s výstavbou nové části probíhala v roce 2000 i 
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rekonstrukce stávající budovy školy v Mistříně. Tato rekonstrukce se také vnitřním 

vybavením školy. V jarních měsících byly zahájeny i venkovní práce, terénní úpravy okolí 

školy, osvětlení, autobusová zastávka a výsadba. Bylo vybudováno doskočiště pro skok 

daleký, čtyři běžecké dráhy na 60 m a sektor pro vrh koulí s umělým povrchem. V době 

letních prázdnin pokračovala rekonstrukce staré budovy dalšími úpravami interiérů. 

Dokončena byla i nová budova, takže se mohlo přistoupit k vybavení prostor nábytkem. V 

polovině měsíce srpna proběhla kolaudace a předání stavby uživateli. 

 Nová škola byla slavnostně otevřena 2. září 2001. 

 

3.3 Současnost 
 

V současné době navštěvuje školu 293 žáků od 6 do 15 let. Součástí základní školy je 

školní družina a školní jídelna. Dále k ní patří odloučené mateřská škola na ulici Vrbátky, 

které navštěvuje 49 dětí a mateřská škola, jako součást základní školy na Hlavní ulici, kterou 

navštěvuje 50 dětí. V obou školkách jsou dvě třídy a v každé z nich jedna školní jídelna - 

výdejna. 

 

3.4 Zaměstnanci 
 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na postup přijímání a adaptace zaměstnanců. Jak 

sem již uvedla výše, škola sestává z několika pracovišť, ale pro všechny zaměstnance je 

proces, kterým při přijímání a adaptaci musí projít, stejný. Ve své práci se zaměřím na 

všechny zaměstnance školy, kterými jsou pedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci a 

vedení školy. 
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3.5 Struktura uvedených zaměstnanců 
 

Tabulka č. 3.1 

Pedagogičtí pracovníci 

 Muži Ženy Celkem 

Školní družina 0 1 1 

Mateřská škola – Vr. 0 4 4 

Mateřská škola – Hl. 0 4 4 

Základní škola 5 15 20 

Celkem 5 24 29 

Z toho základní škola:  

První stupeň  8 8 

Druhý stupeň 5 7 12 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů organizace 

 

Ve vybrané organizaci tedy pracuje 29 pedagogických pracovníků, z čehož 1 z nich je 

zaměstnancem školní družiny, 8 pracuje ve dvou příslušných mateřských školách a zbylých 

20 jsou zaměstnanci základní školy. 

 

Tabulka č. 3.2 

Provozní zaměstnanci 

 Muži Ženy Celkem 

Školní jídelna 2 10 12 

Základní škola 2 5 7 

Mateřská škola – Vr. 0 1 1 

Mateřská škola – Hl. 0 1 1 

Celkem 4 17 21 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů organizace 

 

Dle tabulky můžeme vidět, že v celé organizaci je zaměstnáno celkem 21 provozních 

zaměstnanců, z nichž 2 působí v příslušných mateřských školách, 7 na základní škole a 

zbylých 12 jsou zaměstnanci školní jídelny. 
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Tabulka č. 3.2 

Rozšířené vedení školy 

 Muži Ženy Celkem 

Ředitel 1 0 1 

Zástupce ředitele 0 1 1 

Vedoucí správních 

zaměstnanců 

0 1 1 

Vedoucí ekon. úseku 0 1 1 

Vedoucí jídelny 0 1 1 

Vedoucí učitelé 

mateřských škol 

0 2 2 

Zástupce odborové 

organizace 

0 1 1 

Celkem 1 7 8 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů organizace 

 

 

Z uvedené tabulky můžeme vyčíst, že v dané organizaci pracuje ve vedení celkem 8 

zaměstnanců, z čehož je pouze jeden muž a zbytek jsou ženy. 
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Tabulka č. 3.4 

Rozšířené pedagogické vedení 

 Muži Ženy Celkem 

Ředitel školy 1 0 1 

Zástupce ředitele 0 1 1 

Vedoucí metodického 

sdružení 1. stupně 

0 1 1 

Vedoucí humanitní 

sekce 2. stupně 

0 1 1 

Vedoucí přírodovědné 

sekce 2. stupně 

1 0 1 

Metodik prevence 0 1 1 

Koordinátor ICT 1 0 1 

Celkem 3 4 7 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů organizace 

 

V uvedené tabulce můžeme vidět, že členů rozšířeného pedagogického vedení je 

celkem 7, z nichž jsou 3 muži a 4 ženy. 

 

 Organizační schéma pracovníků ve výchovně vzdělávací oblasti je uvedeno v příloze  

č. 2 a organizační schéma vedoucích pracovníků školy je uvedeno v příloze č. 3. 
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4  Analýza současného stavu  
 

4.1  Přijímání pedagogických pracovníků 
 

Při náboru a výběru nových zaměstnanců své požadavky na volná pracovní místa 

škola zveřejňuje na portále úřadu práce, vyhlašuje je v obecním rozhlase a na místní kabelové 

televizi v obci a také inzeruje na svých webových stránkách. Přijímání nových zaměstnanců 

probíhá na základě žádosti o zaměstnání, kterou si uchazeč písemně podá. Pokud splňuje 

požadavky, tak je pozván na ústní pohovor, na jehož základě je vybrán nejvhodnější uchazeč, 

kterému je nabídnut pracovní poměr. Celý výběr a přijímání provádí ředitel školy pan Mgr. 

Zbyněk Mašek.  

Před podpisem pracovní smlouvy je budoucí pracovník seznámen s náplní práce a 

s požadavky, které na něj budou kladeny. Zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci před 

nástupem do zaměstnání vstupní prohlídku u lékaře, výpis z rejstříku trestů, zápočtový list 

z předchozího zaměstnání, diplomy, či osvědčení o ukončených vzdělávacích kurzech, 

kterými dokládá své dosažení vzdělání a případně nějaká doporučení. 

 

4.2 Vznik pracovního poměru  
 

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, jejíž náležitosti jsou pevně dané. 

Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, kdy jedno náleží organizaci a jedno zaměstnanci. 

Tato smlouva samozřejmě obsahuje další náležitosti, které jsou stanoveny zákonem. Těmito 

náležitostmi jsou:  

 den nástupu do práce, 

 místo výkonu práce, 

 druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat. 

 

Po podpisu pracovní smlouvy následuje zařazení zaměstnance do firemní evidence. 

Každá organizace požaduje po zaměstnanci jiné údaje, dle své potřeby. Zaměstnavatel ve 

vybrané organizaci požaduje po zaměstnanci údaje následující: 

 jméno a příjmení, 

 adresa trvalého bydliště, 

 rodné číslo, datum a místo narození, 
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 telefon, e-mail, 

 státní příslušnost, 

 zprávu od lékaře o zdravotním stavu,  

 diplomy, vysvědčení, osvědčení o rekvalifikaci, 

 vyplněný osobní dotazník. 

 

Tyto údaje považuje organizace za nezbytné pro zařazení do evidence. Na jejich 

základě se také pak sjednává zdravotní a sociální pojištění, evidenční list důchodového 

zabezpečení, mzdové listy aj. 

 

4.3 První den na pracovišti 
 

Jako první je zaměstnanec na pedagogické radě představen svým kolegům a je mu 

přidělen jeden ze starších, již zkušených kolegů, který má podobnou náplň práce jako nový 

zaměstnanec. Tento zkušený pracovník je „patronem“ nového zaměstnance a má za úkol mu 

pomoci se co nejlépe adaptovat na nové prostředí, nové povinnosti a celou organizaci.  

Poté, co je zaměstnanec seznámen se svými spolupracovníky následuje další krok, 

kterým je seznámení se školou. Je proveden po budově a pozemcích celé organizace, jsou mu 

ukázány všechny učebny, toalety, stravovací zařízení a nakonec je zaveden do své kanceláře. 

K tomu se vztahuje další důležitý krok, kterým je předání pomůcek, klíčů a zařízení, které 

bude ke své práci potřebovat. Každý zaměstnanec musí podepsat, že tyto věci obdržel a je 

povinen je po ukončení pracovního poměru vrátit. 

Ředitel organizace potom se zaměstnancem projde a prodiskutuje jeho práva a 

povinnosti, předá mu rozvrh, seznámí se školním řádem, harmonogramem, režimem školy a 

objasní mu případné nesrovnalosti. 

Nezbytnou součástí tohoto procesu je proškolení zaměstnance v otázce zdraví a 

bezpečnosti. Na proškolení bezpečnosti zdraví a ochrany při práci a proškolení o požární 

ochraně si škola najímá externí firmu. Důležitým proškolením je pro organizaci také 

proškolení v první pomoci, které provádí za pomoci českého červeného kříže. 
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4.4 Patron 
 

 Patron je v dané organizaci označován jako uvádějící učitel. Tento učitel nemá přesně 

vymezené úkoly či pravomoci. Funguje v průběhu cca 1 až 2 školních let jako poradce a rádce 

v problémech, které se při uvádění do praktického života učitele vyskytnou. Vůči 

začínajícímu zaměstnanci nemá žádné pravomoci a funguje jen jako poradce. 

 Funkce uvádějícího učitele není nikde v žádné směrnici ustanovena ani upravena. 

Tento uvádějící učitel se své role obvykle ujímá po domluvě s vedením školy, které ho o tuto 

pomoc požádá. 

 Co se týká odměn, odvíjí se od zisku v hospodaření školy, kdy je toto možné zohlednit 

jako jedno z kritérií pro stanovení výše odměny. Jako nároková složka se to však nikde 

neprojevuje. 

 

4. 5 Adaptace 
 

4.5.1 Sociální adaptace 
 

V rámci sociální adaptace je zaměstnanec seznámen se svými novými kolegy, jak již 

jsem uvedla výše a je mu přidělen trenér, který mu pomáhá jak v pracovní, tak i sociální 

adaptaci. Pro nové zaměstnance je pořádán menší večírek na uvítanou, aby se lépe začlenili 

do kolektivu. Dále je tento proces sociální adaptace závislý zcela na zaměstnanci. 

 

4.5.2 Pracovní adaptace 
 

I v tomto procesu je hlavním pomocníkem zaměstnance jeho trenér, který mu dává 

rady, zaškoluje jej a seznamuje s průběhem jeho pracovního režimu. Dále s ním konzultuje 

osnovu předmětů, které bude vyučovat a poskytuje všechny potřebné informace, nebo mu 

pomáhá s přípravou na první hodiny.  
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4.5.3 Adaptace na firemní kulturu 
 

V dané organizaci se neklade důraz na tuto část adaptace. Zaměstnanec má k dispozici 

internetové stránky a velmi ochotné vedení, které mu všechny informace poskytne, ale to 

pouze v případě, že o to zaměstnanec sám projeví svůj zájem a vynaloží vlastní iniciativu. 

 

Pro nové zaměstnance jsou velmi důležité informace a jak sem již uvedla v teoretické 

části, je vhodné jim poskytnout tzv. orientační balíček. Mnou vybraná organizace tento 

balíček vypracovaný nemá a novým zaměstnancům neposkytuje. Jsou jim poskytnuty pouze 

základní informace, které ke své práci nutně potřebuje znát. 

 

4.5.4 Kontrola adaptačního procesu 
 

Adaptační proces probíhá u každého zaměstnance jinak dlouho. Tato doba trvá zhruba 

půl roku až rok. Je to doba, za kterou je zaměstnanec zcela adaptovaný na celou organizaci a 

je sžitý s procesy a chodem v ní. Po této době je schopen naprosto sám vykonávat svou práci a 

může být již sám trenérem. 

Během tříměsíční výpovědní lhůty je na zaměstnance kladen ohled, jako na nového 

zaměstnance, který si teprve na nové zaměstnání zvyká, což pro spoustu lidí, není tak snadné. 

V této době samozřejmě je tento zaměstnanec vidět více, než který jiný a je hodnocen ze 

spousty hledisek. V dané organizaci se ředitel spolu s patronem zaměřují na několik 

zaměstnancových stránek, které jsou potom podkladem pro jeho hodnocení a pro uvážení, 

zda-li byl tento pracovník na danou pozici vybrán správně. 

Kritéria hodnocení: 

 znalosti, dovednosti nového zaměstnance, 

 jeho chování ve společnosti – jednání s lidmi, vztahy na pracovišti, začlenění do 

kolektivu, 

 přístup k práci – ochota učit se novým věcem, snaha plnit úkoly, 

 respektování předpisů a pravidel, 

 osobní charakteristiky – zvládání stresu, samostatnost, spolehlivost. 
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Zaměstnance je samozřejmě potřeba v tomto procesu kontrolovat. Na uvedené 

základní škole se tato kontrola provádí především pomocí hospitací v jeho hodinách, což 

ovšem není vše. 

Na konci zkušební doby je zaměstnanec pozván na osobní pohovor k řediteli, kde 

konzultují, jak se mu na pracovišti líbí, s čím je spokojen a s čím naopak ne. Dále probírají 

vzniklé problémy, a pokud jsou obě strany spokojeny, je zaměstnanci nabídnut pracovní 

poměr na dobu určitou. 

 

4.6 Náklady spojené s přijímáním a adaptací nových pracovníků 
 

Náklady přímo spojené s přijetím nového zaměstnance škola nemá téměř žádné, snad 

jen náklady spojené s vytištěním tiskopisů. 

Jak už jsem uvedla výše, škola své požadavky na volná pracovní místa zveřejňuje na 

úřadu práce, vyhlašuje je v obecním rozhlase a na místní kabelové televizi v obci a také 

inzeruje na svých webových stránkách. Náklady s tímto spojené jsou nulové, neboť tyto 

služby jsou škole poskytovány zdarma, platí pouze za provoz internetu, což nemůžeme 

rozpočítat na jeden tento úkol, který na něm provádí. 

Na zaškolení nového pracovníka v otázkách BOZP a PO provádí externí bezpečnostní 

technik Ing. Kristýna Fukanová z Kyjova, která zabezpečuje celou BOZP a PO ve škole. Za 

tuto službu se fakturuje částka přibližně 3000 Kč za rok s tím, že veškeré služby v průběhu 

roku se již neplatí. Začínající učitel je pak v rámci dalšího vzdělávání vysílán na školení, o 

která má zájem, nebo která jsou v zájmu školy. 

 

4.7  Rozhovor 
 

Rozhovor je uveden v příloze č. 4. V rámci analytické části jsem provedla rozhovor 

s ředitelem školy panem Mgr. Zbyňkem Maškem a zástupkyní. V rozhovoru jsem se zaměřila 

na jejich názory na proces adaptace v jejich škole. 

V první otázce jsem se ptala na to, zda si myslí, že je postup adaptace nových 

pracovníků v jejich organizaci dobře propracovaný. Pan ředitel zde uvedl, že je stále co 

zlepšovat a paní zástupkyni vyzdvihla důležitost uvádějícího pracovníka. 

Druhá až čtvrtá otázka se týkala toho, kolik zaměstnanců bylo propuštěno nebo samo 

odešlo během prvních 3 měsíců od roku 2009 a za jakých důvodů. Paní zástupkyně i ředitel se 
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shodli na tom, že od roku 2009 až do teď k ničemu podobnému nedošlo, což můžeme brát 

jako velmi pozitivní zprávu, protože proces adaptace na nové pracovní místo nikoho z nových 

zaměstnanců neodradil a zůstali v organizaci. 

V šesté otázce jsem se zaměřila na patrona. Na otázku, zda považují funkci patrona za 

důležitou, nám paní zástupkyně odpověděla, že jde o funkci hlavně potřebnou a pan ředitel 

uvedl, že uvádějící pracovník je vždy důležitý pro plynulý nástup nebo adaptaci na prostředí. 

V poslední otázce jsem zjišťovala, jestli musel být patron někdy v průběhu změněn a 

z jakých důvodů. Dozvěděla jsem se, že taková situace nikdy na této škole nenastala, což mě 

vede k tomu, že jsou uvádějící pracovníci vybírání dobře a pečlivě. 

 

4.8 Dotazník 
 

Dotazník je uveden v příloze č. 5. Pro vyhodnocení dotazníku jsem použila datovou 

matici, u které jsem pak vyhodnotila četnosti, relativní četnosti a hodnoty kontingenční 

tabulky pro jednotlivé otázky. Dále jsem provedla třídění druhého stupně a to konkrétně dle 

pohlaví, věku a pracovního zaměření v organizaci. Dotazníky se 17 otázkami mi vyplnilo 

celkem 47 zaměstnanců, kterými byli provozní zaměstnanci, pedagogičtí zaměstnanci, 

zaměstnanci z vedení školy a rozšířeného pedagogického vedení.  

Prvních šest otázek v dotazníku je identifikačních, což znamená, že nebudou sloužit 

pro hodnocení. Otázkami, které jsem si vybrala pro třídění dat jsou otázky č. 1, č. 2 a č. 4. 

 

1. Pohlavím jste: 

 

Graf č. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 
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Z grafu můžeme vyčíst, že v dané organizaci pracuje 81% žen a 19% mužů 

z celkového počtu zaměstnanců. 

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

Graf č. 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

V grafu vidíme rozdělení zaměstnanců v dané organizaci dle věku. Z vyhodnocení 

dotazníku vyplynulo, že v organizaci pracuje 6% zaměstnanců ve věku 0 – 30 let, 38% 

zaměstnanců ve věku 31 – 40 let, 41% zaměstnanců ve věku 41 – 50 let a 15% zaměstnanců 

ve věku 51 let a více. 

 

3. Jste pracovníkem Základní školy a Mateřské školy ve Svatobořicích – Mistříně? 

  

Na tuto otázku odpovědělo 100% dotazovaných, že jsou zaměstnanci dané organizace. 

 

4.  Jaké máte na této škole pracovní zaměření? Označte jednu či více správných 

odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

6%

38%

41%

15%

Rozdělení dle věku

r. četnost 1

r. četnost 2

r. četnost 3

r. četnost 4



 31 

 

Graf č. 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

 V této otázce měli dotazovaní možnost označit jednu či více správných odpovědí, 

proto je součet četnostní daných odpovědí vyšší, než počet dotazovaných. V grafu vidíme, že 

24 zaměstnanců pracuje jako pedagogičtí zaměstnanci, 21 zaměstnanců pracuje jako provozní 

zaměstnanci, 9 jich pracuje ve vedení školy a 9 v rozšířeném pedagogickém vedení. 

 

5. Jak dlouho zde pracujete? 

 

Graf č. 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

 Zde vidíme rozdělení zaměstnanců dle let, po které pracují v dané organizaci. 13% 

zaměstnanců zde pracuje méně než 1 rok, 17% zaměstnanců zde pracuje 1 – 2 roky, 9% 

zaměstnanců zde pracuje 2 – 5 let a 61% zaměstnanců zde pracuje již déle jak 5 let. 
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6. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

Graf č. 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

 V poslední identifikační otázce jsem zjišťovala strukturu zaměstnanců dle jejich 

nejvyššího dosaženého vzdělání. Z dotazníku jsem zjistila, že 30% zaměstnanců má 

ukončenou střední školu s maturitou, 2% zaměstnanců mají vysokou školu s ukončeným 

bakalářským vzděláním, 53% má ukončeno magisterské studium na vysoké škole, 0% 

doktorské studium a 15% má ukončeno jiné vzdělání, než uvedené. 

 

7. Byly Vám při nástupu do zaměstnání poskytnuty všechny potřebné informace a 

materiály pro výkon Vaší práce? 

  

Graf č. 4.6 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 
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Na tuto otázku odpovídali dotazovaní především kladně. Celých 77% dotazovaných 

uvedlo, že všechny potřebné informace, které byly zapotřebí pro výkon jejich práce, obdrželi. 

17% dotazovaných uvedlo, že všechny potřebné informace neobdrželi a 6% odpovědělo, že 

většinu ano, ale ne všechny. 

 

8. Jak hodnotíte informace o následujících možnostech, které Vám byly při vstupu 

do zaměstnání poskytnuty? Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 

 

Graf č. 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

Pro lepší orientaci v grafu bych uvedla, že na ose x je pod č. 1 hodnocení informovanosti 

o možností stravování, pod č. 2 hodnocení informovanosti o školním řádu, pod č. 3 hodnocení 

informovanosti o budově a učebnách, pod č. 4 hodnocení informovanosti o sociálním zařízení, 

pod č. 5 hodnocení informovanosti o poskytovaných odměnách a pod č. 6 hodnocení 

informovanosti možnostech školení a kurzech. 

Hodnocení informací o možnostech stravování, školního řádu a sociálních zařízení bylo 

velmi kladné. Nejlépe hodnocené byly informace o sociálním zařízení. Nejlépe hodnotili 

informovanost pracovníci rozšířeného pedagogického vedení. Nejhůře hodnocené byly 

informace o odměnách, které ani polovina zaměstnanců neohodnotila známkou 1. Podobně to 

je i s informovaností o školení a kurzech a o budově a učebnách. 
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9.  Uvítali byste při nástupu do nového zaměstnání tvz. orientační balíček, což by byl 

soubor všech potřebných informací o chodu školy, její hierarchii, potřebných 

kontaktech, zaměstnaneckých výhodách, atd.? 

 

Graf č. 4.8 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

Na tuto otázku byly odpovědi taky především kladné. Odpovědí „určitě ano“ bylo 

z celkového počtu 62%, odpovědí „spíše ano“ bylo celkem 21%, 15% zaměstnanců 

odpovědělo „spíše ne“ a pouze 2% bylo odpovědí „určitě ne“. 

 

10. Co by měl podle Vás tento balíček především obsahovat? 

 

Otázka č. 10 byla otevřená a zaměstnanci u ní uváděli, co by podle jejich názoru a 

potřeby měl orientační balíček obsahovat. Za potřebné zaměstnanci uvedli informace o 

výhodách a odměnách, dále by požadovali plánek školy, rozvrhy hodin, školní řád, povinnosti 

třídních učitelů, roční plán školních akcí, prázdniny, hodiny – přestávky, klasifikační řád, 

právní rámec, informace o chodu školy, o stravování, pracovní smlouvu, časový 

harmonogram, seznam zaměstnanců, kabinetů a učeben, funkce ve škole (jako správce 

kabinetů, ...), informace o odborech, informace o integrovaných a dis – žácích, povinnosti, 

práva a možnosti vzdělávání, také informace o tom, na kterého zaměstnance se obracet 

v konkrétních záležitostech, zaměstnanecké výhody, kontakty na pracovníky mimo školu 

(OSPOD, PPP, ...) a hierarchii školy. Také velmi často uváděli, že by měl tento balíček 

obsahovat to, co bylo uvedeno v otázkách č. 8 a č. 9. 
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11. Byl Vám pro lepší adaptaci na nové pracovní místo přidělen „patron“, 

pedagogickým pracovníkům „zavádějící učitel“, či jiný pracovník, který Vám pomáhal 

novou práci lépe a rychleji zvládnout a byl Vaším poradcem? Pokud ano přejděte na 

další otázku, pokud ne přejděte na otázku č.13. 

Z této otázky vyplynulo, že 70% nově přijatých zaměstnanců byl nějaký patron přidělen a 

30% nebyl. Dle datové matice a třídění bylo zjištěno, že to, jestli byl patron přidělen nebo ne 

nebylo ovlivněno věkem, pracovní pozicí ani pohlavím nově přijímaných zaměstnanců. 

 

12. Pomáhal Vám přiřazený uvádějící učitel, či  jiný „trenér“, dostatečně se všemi 

problémy a zvládáním nového pracovního místa?  

Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 

 

V této otázce ohodnotili zaměstnanci svého patrona především známkou 1, pouze u dvou 

dotazníků jsem se setkala se známkou 2 a u jednoho dotazníku se známkou 5, k čemuž byl 

dodatek, že paní, která jej vyplňovala, do zaměstnání nastupovala před 30 lety, kdy bylo vše 

jinak. 

 

13. Za jakou dobu si myslíte, že jste byli zcela adaptováni na novou práci, sociální 

prostředí a firemní kulturu? 

 

Graf č. 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

Jak můžeme vidět v grafu, odpovědi na tuto otázku byly velmi různorodé. 47% 

dotazovaných odpovědělo, že se adaptovali za 6 měsíců – 1 rok a 6% mělo pocit, že již za 
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méně než 1 měsíc. Odpověď „za méně než 1 měsíc“ označili pouze zaměstnanci ve věku 31 – 

40 let a více než polovina z nich byli pedagogičtí pracovníci a jeden zaměstnanec z vedení 

školy. 19% zaměstnanců odpovědělo, že se adaptovali za 3 – 6 měsíců, dalších 19% 

odpovědělo, že se adaptovali za 1 – 3 měsíce a 9% zaměstnanců odpovědělo, že se adaptovali 

za více než jeden rok. 

 

14. Co se Vám na přijímání a procesu adaptace do nového zaměstnání nelíbilo, co 

byste změnili? 

 

Na tuto otázku zaměstnanci téměř neodpovídali, většina odpovědí zněla „nemohu 

posoudit“ nebo byla kolonka proškrtnuta. Odpověď byla uvedena pouze u tří dotazníků, 

v nichž zaměstnanci uvedli, že se jim nelíbilo třídnictví při nástupu do školy, rozdělení budov 

a také, že obdrželi moc informací najednou a bez jakéhokoliv řádu. 

 

15. Co se Vám na opak na přijímání a procesu adaptace do nového zaměstnání líbilo? 

 

Naopak oproti minulé otázce na tuto otázku odpověděli všichni a jejich odpovědi byly 

téměř všechny stejné. Uvedli, že se jim velmi líbil vstřícný přístup vedení, milý kolektiv a 

ochotný patron. 

 

16. Měli jste přesně stanovený adaptační plán, dle kterého jste se při začleňování do 

organizace řídili a který jste měli k dispozici? 

 

Pouze jeden ze všech 46 dotazovaných uvedl, že adaptační plán měl, zbytek uvedl, že 

žádný plán neměl. 

 

17. Jakou známkou byste ohodnotili celý proces přijímání a adaptace na Základní a 

mateřské škole ve Svatobořicích - Mistříně? 

Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 
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Graf č. 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku 

 

Hodnocení celého procesu adaptace můžete vidět v grafu. Proces nebyl hodnocen moc 

kladně, ale přesto se známka 5 se neobjevila ani jednou. Známkou 1 hodnotilo 36% 

zaměstnanců, známkou 2 ohodnotilo proces adaptace 32% zaměstnanců, známkou 3 jej 

ohodnotilo 28% zaměstnanců a 4% zaměstnanců jej hodnotili známkou 4. 
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5 Návrhy a doporučení 
 

V této kapitole sem zaměřím na to, co jsem zjistila v analytické části a navrhnu 

vhodná řešení problémů v organizaci. 

 

5.1  Přijímání 
 

Proces přijímání nových zaměstnanců probíhá v souladu se zákoníkem práce a jako 

personální pracovník zde funguje ředitel školy a zástupce ředitele. Tito zaměstnanci vybírají 

nejdříve vhodné uchazeče na základě jejich žádostí a pak si je zvou na osobní pohovor. 

Nabídku volných pracovních míst uveřejňují bez poplatků, proto nemají žádné náklady s tím 

spojené. Z těchto důvodů hodnotím proces přijímání nových zaměstnanců do organizace jako 

dobře připravený a naprosto dostačující. 

 

5.2 Adaptace 
 

Poté, co je pracovník již přijat, následuje proces adaptace zaměstnanců, což je doba, 

po kterou se zapracovávají a sžívají se s organizací.  

Jak jsem zjistila s dotazníků, ne vždy je novému zaměstnanci přiřazen patron a ne 

vždy je vybírán správně. Je pochopitelné, že i patrona tato funkce může přestat časem bavit a 

ztrácí motivaci se novým zaměstnancem zaobírat a ztrácet tím svůj čas. Tato funkce je 

dobrovolná a není nijak hodnocená. Dále také není přesně specifikována, nejsou jasná 

pravidla, práva a povinnosti patrona vůči nově přijatému zaměstnanci. Za první pro organizaci 

dosažitelný cíl tedy považuji zlepšení pozice patrona v organizaci. Vlastní návrh definice 

práv a povinností patrona uvádím v příloze č. 7. V rámci tohoto zlepšení doporučuji přesné 

definování jeho práv, povinností a úkolů. Dále doporučuji zavést patronům za jejich práci 

jednorázovou motivační odměnu, jejíž výše by byla pohyblivá v závislosti na jeho práci a 

snaze, protože i tím bude tento patron dostatečně motivován novému zaměstnanci pomáhat a 

snažit o jeho co nejrychlejší a nejefektivnější adaptaci. Odměna by měla být patronům 

vyčíslena nejlépe po uplynutí jednoho roku po nástupu nového zaměstnance a měla by se 

pohybovat ve výši zhruba 3000 – 5000 Kč, samozřejmě dle možností organizace. Také 

doporučuji tuto funkci začlenit do kolektivní smlouvy, kde by byly všechny potřebné 

informace jasně specifikovány a definovány, což by usnadnilo lepší orientaci ve vztahu 
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patrona a nového zaměstnance. Pro každé konkrétní patronství by měla být sjednána 

individuální smlouva a také by měla být prováděna kontrola nejen nového zaměstnance, ale 

také jeho patrona, jeho výkonnosti a efektivnosti. K hodnocení práce patrona je vyčleněna 

první část závěrečného dotazníku na konci adaptačního procesu pro nově přijatého 

zaměstnance, kde tento zaměstnanec může patrona ohodnotit dle vlastního úsudku. Tento 

dotazník je uveden v příloze č. 6. Vlastní zpracování individuální dohody o provedení práce 

jsem uvedla v příloze č. 8.  

 

Aby mohl patron svou funkci řádně vykonávat, doporučuji jejich školení v rámci 

interpersonálních dovedností. Tito lidé by měli být vybíráni velmi pečlivě, měli by být 

nekonfliktní, milí a chápat jak roli svou, tak roli nového zaměstnance v organizaci. Školení 

v rámci interpersonálních dovedností nabízí v ČR velká škála firem v různých peněžních 

relacích. Pro tyto zaměstnance bych doporučila školení v rámci prodlouženého víkendu, což 

jsou 4 dny, které nabízí například firma Psychologia librea za 3850 Kč, což je pro organizaci 

přijatelná částka za zvýšení výkonu patrona a tím i rychlejší adaptaci a zkrácení doby 

neužitečnosti nového zaměstnance. 

 

Jako kontrolu fungujícího adaptačního procesu v organizaci a práce patrona bych 

doporučovala vytvoření závěrečného dotazníku, kde by nový zaměstnanec mohl zhodnotit 

všechny aspekty adaptačního procesu. Tento dotazník doporučuji udělat formou hodnocení, 

kde by zaměstnanec hodnotil jednotlivé procesy známkou jako ve škole na stupnici od 1 do 5, 

kde 1 by byla nejlepší a 5 nejhorší. Vlastní návrh tohoto dotazníku je uveden v příloze č.6. 

 

Díky tomuto dotazníku bude přímý nadřízen seznámen s průběhem adaptace nového 

zaměstnance i ve vztahu k dalším zaměstnancům. Nadřízený může potom přijmout opatření 

v nedostačujících složkách procesu a tím stále zlepšovat adaptaci nových zaměstnanců. 

Zaměstnanec může pomocí hodnocení vyjádřit své pocity a zhodnotit adaptační proces ze 

svého pohledu. 

 

Za velmi závažný nedostatek považuji neexistenci orientačních balíčků pro nově 

přijaté zaměstnance. V dotazníku zaměstnanci nehodnotili informace poskytované organizací 

moc kladně. Chyběla jim spousta informací, také si stěžovali, že informace, které obdrželi, 

byly vyloženy chaoticky bez jakéhokoliv řádu a bylo jich moc najednou. Proto jednoznačně 

doporučuji vypracování orientačního balíčku, ve kterém budou tyto informace uspořádány 
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a řádně zpracovány. Vytvoření tohoto balíčku by novým zaměstnancům zásadně usnadnilo 

jejich adaptaci a všechny potřebné informace by měli kdykoliv po ruce a mohli si je v klidu 

projít. Náklady na vytvoření jednoho orientačního balíčku by měly být okolo 50 – 100 Kč 

v případě, že jej vytvoří někdo z personálních zaměstnanců a tudíž firma nebude muset platit 

jeho vytvoření další osobou. Samozřejmě může tvorba balíčku zabrat i několik hodin, ale to 

pouze jednorázově a v závěru ušetří spoustu času a usnadní novým zaměstnancům jejich sžití 

s organizací. Dle teoretické části a dotazníků by měl orientační balíček obsahovat následující 

informace: 

 schéma organizace 

 plán (mapu) školy, učeben, sociálních zařízení 

 informace o politice organizace 

 informace o možnostech stravování 

 kopii kolektivní smlouvy 

 popis pracovního místa, cíle tohoto místa 

 harmonogram dne 

 harmonogram školního roku 

 přehled o možnostech vzdělávání 

 kopii pracovní smlouvy 

 rozvrhy hodin 

 školní řád 

 pro pedagogické zaměstnance klasifikační řád 

 pro pedagogické zaměstnance informace o integrovaných a dis –žácích 

 pro pedagogické zaměstnance informace o povinnostech třídních učitelů 

 práva a povinnosti zaměstnanců 

 pro pedagogické zaměstnance informace o třídnictví 

 kontakty na zaměstnance školy 

 kontakty na zaměstnance mimo školu (OSPOD, PPP) 

 funkce zaměstnanců školy (správce kabinetu, učeben, správní zaměstnanci,...) 

 informace o možnostech odměn (odměny při výročích – životních, pracovních 

v podobě věcných darů, ...) 

 informace o možnostech zaměstnaneckých výhod (výhody jsou kryty 

prostředky z Fondu kulturních a sociální potřeb, např. závodní stravování, ...) 

 informace o tarifní složce mzdy: zákonné tarifní tabulky  

 informace o nenárokové složce mzdy – (co je v ní zahrnuto, jak ji získat) 
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Další problém spatřuji v tom, že není přesně daný adaptační plán pro nově přijaté 

zaměstnance, proto může být jejich nástup chaotický a nepřehledný. Dalším mým 

doporučením je tedy přesně propracovat adaptační plán již od prvního dne v zaměstnání. 

V tomto programu by mělo být uvedené téma školení, v jaké době by mělo toto téma probíhat 

a kdo je za toto školení zodpovědný. Náklady na tento plán jsou opět minimální, ideální je 

vytvoření tabulky, takže platíme pouze za papír a tisk. Tyto plány ovšem nebývají nijak 

zdlouhavé, proto jsou náklady zanedbatelné. Opět je potřeba více času na jeho zpracování, 

aby byl program opravdu kvalitní. Vlastní návrh adaptačního plán pro nového zaměstnance 

uvádím v příloze č. 9. 
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6 Závěr 
 

Proces přijímání a adaptace je velmi důležitou částí pro nově přijímaný zaměstnance. 

Dobře propracovaný adaptační program může zkracovat dobu adaptace na novou pracovní 

pozici a tím dobu, po kterou je zaměstnanec pro organizaci méně užitečný než ostatní 

zaměstnanci. 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat proces přijímání a adaptace nových 

zaměstnanců v základní škole ve Svatobořicích – Mistříně a navrhnout zlepšení, které by 

vedlo k zefektivnění celého tohoto procesu. 

V organizaci je spousta nepropracovaných složek tohoto procesu, což nově příchozím 

zaměstnancům může bránit v rychlejší adaptaci na novou pracovní pozici. Zaměstnanci 

celkově tento proces nehodnotili obzvláště kladně, proto jsem navrhla několik doporučení, 

které by měly vést ke zlepšení. 

Odchylky spatřuji především v předem nepřipraveném a nepropracovaném adaptačním 

programu, který v podniku není pro nově příchozí zaměstnance zaveden. 

 Organizaci doporučuji vypracování orientačního balíčku, kde by byly všechny 

informace, které nový zaměstnanec potřebuje znát, aby byl schopen se adaptovat jak na 

firemní kulturu, tak i na sociální a pracovní aspekty organizace. 

 Dále je rozhodně nutností sestavení plánu adaptačního programu, kde by byly uvedeny 

jednotlivé složky adaptace, kterými musí nový zaměstnanec projít, dále kdo je za proškolení 

v dané oblasti zodpovědný a v jakém časovém intervalu by měl zaměstnanec toto školení 

zvládnout. 

 Pro kontrolu adaptace jsem navrhla dotazník, který by měl obdržet každý nový 

zaměstnanec, který ať už úspěšně či neúspěšně projde zkušební dobou. Otázky jsou zaměřeny 

na zhodnocení jednotlivých složek procesu a to konkrétně na přístup kolegů, přístup a pomoc 

patrona, zhodnocení nově získaných znalostí a dovedností a nového pracovního místa. 

 Zaměstnanci v dotazníku hodnotili velmi kladně přístup jejich patrona, proto 

doporučuji patrony za jejich práci ohodnotit jednorázovou odměnou jako motivační složkou. 

Tím nebude mít patron pocit zbytečnosti a ztráty času a organizace si udrží jejich kladný 

přístup k jejich úkolu. 

 Na základě těchto doporučení by se měl stát proces adaptace daleko efektivnější a 

rychlejší a novým zaměstnancům by měl usnadnit jejich sžití se s novou pracovní činností a 

celou organizací. 
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