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1 ÚVOD 

Téma přijímání a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci jsem si vybrala 

především proto, že a patří mezi nejdůležitější personální činnosti, které jsou ve společnostech 

realizovány a také proto, že tyto činnosti ovlivňují chod celé organizace jako takové. Žádnou 

z těchto činností by personalista neměl podcenit, neboť ovlivňují to, jak celá organizace bude 

na nového zaměstnance působit a také to, jestli se mu tam zalíbí nebo si odejde hledat práci 

jinam. V případě, že by si nový zaměstnanec hledal práci jinde, mohla by tak organizace přijít 

o schopného a spolehlivého člověka.  

Organizace v dnešní době závisí na mnoha faktorech, jako jsou například dostupnost 

zdrojů, informovanost, konkurence atd. Z předchozího odstavce ale vyplývá, že 

nejvýznamnějším faktorem jsou lidské zdroje a jejich řízení. 

Podmínkou úspěšnosti organizace je uvědomění si hodnoty a významu lidí, lidských 

zdrojů, uvědomění si, že lidé představují největší bohatství organizace a že jejich řízení 

rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či nikoliv. Aby byla organizace výkonná a aby se její 

výkon neustále zlepšoval, musí především zvyšovat produktivitu a zlepšovat využití lidských, 

informačních, materiálních a finančních zdrojů (do všech zasahují konkrétní pracovníci, a tak 

je ovlivňují).  

V první části bakalářské práce budou vymezeny teoretické poznatky procesu příjímání 

a adaptace zaměstnanců, ve druhé části se budu zabývat samotnou organizací, tzn., budu 

zjišťovat, jak jsou tyto procesy v organizaci, kterou jsem si vybrala, uplatňovány – provedu 

dotazníkové šetření a pohovor s personalistou. Ve třetím bloku praktické části budou na 

základě získaných informací z průzkumu navržena všechna řešení problémů vzniklých při 

procesu přijímání a adaptace zaměstnanců a taková doporučení, které budou přínosné pro 

střední školu.  

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy situace v procesu příjímání a adaptace 

nových zaměstnanců na pracovišti vybrané organizace. Na základě zhodnocení výsledků této 

analýzy bude vypracován návrh na zlepšení přijímacího a adaptačního procesu, aby byl tento 

proces realizován co nejefektivnějším způsobem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole nejprve zobecním problematiku řízení lidských zdrojů, které jsou 

důležitou součástí personální činnosti a následně se budu věnovat konkrétně přijímáním 

a adaptací zaměstnanců. 

2.1 Metodika práce 

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

a její důležitost pro každou organizaci. Ve druhé kapitole bude popsán proces přijímání 

a adaptace, jednotlivé kroky tohoto procesu a činnosti, které by v rámci něj měly být 

realizovány. Pro tuto část využiji zdrojů odborné literatury. Ve třetí kapitole 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 a provedu strukturovaný rozhovor s ředitelkou školy. Pro 

získání potřebných informací, určitého názoru či vyjádření jednotlivých pracovníků bude 

využito dotazování, jako jedna z nejpoužívanějších forem průzkumu. Následně budou názory 

obou stran zanalyzovány, porovnány s teoretickou částí a navržena určitá řešení vzniklých 

problémů.  

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), Sharp 

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 

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve 

vyspělých zahraničních ekonomikách začala formovat v průběhu 50. a 60. let minulého 

století. Stává se jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejpodstatnější 

úlohou všech manažerů. 
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V současnosti již nikdo nepochybuje o tom, že rozhodující složkou úspěšnosti 

organizace jsou lidé a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace nejen uspěje, ale zda 

vůbec v turbulentních podmínkách přežije. Řízení lidských zdrojů je také nejdůležitější 

složkou organizace a nejdůležitější úlohou všech manažerů. (Koubek, 2008) 

Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, 

tzn. jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho 

činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu 

k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti 

se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho 

personálního a sociálního rozvoje. 

Dle Pražské (2002) je řízení lidských zdrojů souhrnem metodologií a rozhodování, 

jejichž cílem je řízení a rozvíjení lidského potenciálu ve výrobních podnicích a jiných 

organizacích.  

2.2.1 Cíle řízení lidských zdrojů 

Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajištění schopnosti organizace plnit své cíle. 

Týká se to především cílů v oblasti zabezpečování a rozvoje zaměstnanců, ocenění 

zaměstnanců a vztahů. (Armstrong, 2002) 

Dalším cílem řízení lidských zdrojů, jež Armstrong (2007) uvádí je zabezpečit, aby si 

organizace získala a udržela potřebné kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní 

síly. Znamená to podnikat kroky směřující k předvídání budoucí potřeby zaměstnanců 

a jejímu uspokojování a ke zvyšování a rozvíjení schopností lidí -jejich přispění k cílům 

organizace, jejich potenciálu a zaměstnatelnosti - tím, že se jim budou nabízet příležitosti 

k učení a soustavnému rozvoji.  

Pražská (2002) tvrdí, že řízení lidských zdrojů musí brát v úvahu dva cíle, a to:  

 umožnění podniku dosáhnout optimálních krátkodobých a střednědobých výsledků, 

 přizpůsobení řízení podniku potřebám a snaze zaměstnanců.  

Proces řízení lidských zdrojů tedy probíhá v tlaku mezi těmito dvěma cíli a hledá 

řešení, která jsou nezbytná k realizaci kompromisů.  
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2.2.2 Tři modely řízení lidských zdrojů 

Pražská (2002) uvádí následující tři modely řízení lidských zdrojů, z nichž:  

První modelse soustřeďuje na nástroje řízení. ŘLZ je v tomto modelu doménou 

racionálního rozhodování, je v kompetenci generálních ředitelů a také ve službách 

ekonomické strategie podniku. U tohoto přístupu k problematice neexistuje nesoulad mezi 

ekonomickou a sociální působností. 

Druhý model bere v potaz existenci několika skupin aktérů v podniku. Ty mohou mít 

rozdílné nebo opačné strategické cíle. V tomto modelu se klade důraz na vyjednávání 

a rozhodování manažerů, vyhledává kompromisy mezi ekonomickou a sociální působností. 

Třetí modelvychází ze specifiky sociální oblasti a respektuje skutečnost, že mezi 

ekonomickými, sociálními a lidskými cíli mohou existovat protiklady či různá napětí. 

Nástroje řízení nejsou v tomto modelu označovány jako racionální ve své podstatě, ale naopak 

ve svém vztahu k ekonomickým aktérům, kteří je používají.  

2.2.3 Strategické řízení lidských zdrojů 

Praktickým vyústěním personální strategie organizace, která vytváří obraz o podniku 

a podílí se na utváření jeho konkurenceschopnosti, je strategické řízení lidských zdrojů. Jeho 

hlavním cílem je formovat strategickou schopnost organizace zabezpečováním 

kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných zaměstnanců, které jsou zapotřebí 

k dosahování trvalé konkurenční výhody. (Armstrong, 2002) 

Je to konkrétní úsilí, které směřuje k dosažení cílů obsažených v personální strategii. 

Hlavním nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je strategické personální plánování. 

Obecné strategické řízení organizace v první řadě musí řešit následujících pět otázek:  

 podnikatelskou filozofii, poslání, roli na trhu a ve společnosti; 

 pozitivní či negativní vnější faktory; 

 přednosti a nedostatky organizace; 

 cíle organizace; 

 dosažení cílů. 



9 
 

Všechny předchozí otázky v sobě zahrnují problematiku lidských zdrojů a nedokážou 

být zodpovězeny, pokud lidské zdroje nebudou brány v potaz. Lidské zdroje do značné míry 

určují formulaci filozofie organizace, jejího poslání a její roli na trhu. Pozitivním či 

negativním vnějším faktorem bývá populační vývoj, tedy vytvoření pracovních zdrojů 

a pracovních sil, rozmístění obyvatelstva a prostorová mobilita, která úzce souvisí se situací 

na trhu práce. Přednostmi a nedostatky v organizaci mohou být povaha práce v organizaci, 

současné množství a struktura zaměstnanců a jejich pracovní chování, produktivita práce, 

flexibilita, mobilita apod. Veškeré tyto skutečnosti předurčují cíle, kterých organizace chce 

dosáhnout, a vymezují cesty k jejich dosažení.  

Z předchozích otázek plynout následující tři otázky, které musí strategické řízení lidských 

zdrojů řešit nejdříve: 

 míra souladu mezi pracovními místy a zaměstnanci; 

 současná míra souladu, z které vyplývá úroveň produktivity práce a osobního 

uspokojení zaměstnanců; 

 změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů potřebné k dosažení 

žádoucího souladu mezi pracovními místy a zaměstnanců. 

V průběhu strategických úvah se tyto otázky dále konkretizují na počet a druh 

zaměstnanců, kterých bude v organizaci potřeba, jaká nabídka pracovních sil se předpokládá 

v organizaci i mimo ni a co je třeba udělat, aby byla pokryta potřeba zaměstnanců 

v organizaci. 

Aby bylo dosaženo odpovědí na takovéto otázky, musí se strategické řízení důkladně 

zabývat jak vnitřními podmínkami, tak podmínkami vnějšími. Mezi vnější podmínky patří 

populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů, vývoj na trhu práce – tedy 

vztah mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po nich, změny techniky a technologie 

využívané v organizaci, změny hodnotových orientací lidí především změny profesně 

kvalifikačních orientací, orientací týkajících se vzdělání, rodiny, volného času, sociálních 

potřeb apod., prostorová mobilita obyvatelstva, pracovních zdrojů a pracovních sil, a pracovní 

a sociální legislativa a politika zaměstnanosti. Pokud jde o vnitřní podmínky, je třeba se 

zabývat se třemi skupinami podmínek, které souvisejí s organizací (velikost, organizační 

struktura, prostorová struktura, technika, atd.), prací (charakter a obsah, rozmanitost, 

obtížnost, rizikovost, individuální nebo týmový charakter aj.), a zaměstnanci (počet, 
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demografická, ekonomická, sociální i prostorová struktura, znalosti a dovednosti pracovníků, 

mobilita, rodinné zázemí, životní podmínky).  

Strategické řízení lidských zdrojů se musí zaobírat velkým množstvím faktorů 

ovlivňujících formování a fungování pracovní síly organizace, a tím i organizace samé. 

(Armstrong, 2007) 

2.3 Personální činnosti 

Úkolem personálního řízení je pokrýt současné i perspektivní potřeby organizace 

a dosáhnout nejlepšího využití lidských zdrojů. Výkonnou část personální práce představují 

personální činnosti (služby, funkce), jež jsou náplní práce personálního útvaru a odborníků na 

řízení lidských zdrojů. 

Jako jeden z těchto úkolů je třeba upozornit na důležitou oblast plánování lidských 

zdrojů. Jeho cílem je, aby ve vhodný čas vykonávalo potřebné množství odpovídajících 

zaměstnanců správnou činnost. Tento plán je složen z řady dílčích plánů, které korespondují 

s jednotlivými personálními činnostmi. 

Personální činnosti jsou řazeny v následujícím, logicky návazném pořadí: 

 vytváření a analýza pracovních míst; 

 personální plánování; 

 získávání a výběr zaměstnanců; 

 hodnocení zaměstnanců; 

 rozmisťování zaměstnanců a ukončování pracovního poměru; 

 odměňování; 

 podnikové vzdělávání; 

 zaměstnanecké vztahy; 

 péče o zaměstnance; 

 personální informační systém; 

 průzkum trhu práce; 

 zdravotní péče o zaměstnance; 

 činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací; 

 dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání. 
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Personální práce a jednotlivé personální aktivity mají jistě nezanedbatelný vliv na 

ekonomickou úspěšnost institucí. Pokud chtějí být organizace úspěšné, měly by personální 

práci věnovat zvýšenou pozornost, neboť toto řízení v podobě řízení lidských zdrojů je 

rozhodujícím prostředkem zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti, a tudíž 

i hospodářského výsledku. (Koubek, 2007) 

2.4 Přijímání zaměstnanců 

Jak uvádí Mondy (1996), pro podporu kvalifikovaných uchazečů o práci je velice 

důležité stanovení vhodných prostředků. Určením prostředků zdrojů uchazečů a využitím 

vhodných přijímacích postupů má zásadní význam pro maximalizaci efektivnosti procesu 

přijímání. 

Nejdůležitější formální náležitostí přijímání zaměstnanců je vypracování a pozdější 

podepsání pracovní smlouvy, popřípadě jiného dokumentu, na jehož základě bude 

zaměstnanec pro organizaci vykonávat práci (v případě přechodu dosavadního zaměstnance 

na jiné pracovní místo se bude jednat o novou pracovní smlouvu, ale v praxi se můžeme často 

setkat s pouhým dodatkem k pracovní smlouvě). 

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

 Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  

 Volbou, jestli to stanoví zvláštní právní předpis nebo stanovy  

 Jmenováním, pouze u vedoucích organizačních složek státu, vedoucích organizačních 

jednotek organizačních složek státu, ředitelů státních podniků, vedoucích organizačních 

jednotek státních podniků, vedoucích státních fondů, a další uvedených v § 33 odst. 3 zák. 

práce). 

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.  

Pracovní smlouva dle §34 zákoníku práce 

1. Pracovní smlouva musí obsahovat následující náležitosti: 
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 druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;  

 místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána;  

 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. 

Pracovní smlouva by neměla být jednostrannou záležitostí. Přijímaný člověk by měl 

být v průběhu přípravy smlouvy seznámen s jejím návrhem, případně se vyjádřit k jistým 

nedostatkům či nevyhovujícím podmínkám. Není to záležitost pouze organizace samotné, ale 

měly by se na ní podílet obě strany, jelikož se jedná o pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Pracovní smlouva musí být písemná. Lze ji uzavřít na dobu určitou nebo na dobu 

neurčitou (§ 39 zákoníku práce). Další obsahové náležitosti, které může, ale nemusí smlouva 

obsahovat, jsou zkušební doba a informace o právech a povinnostech vyplývajících 

z pracovního poměru. Pokud tyto údaje ve smlouvě uvedeny nejsou, je zaměstnavatel povinen 

informovat o nich zaměstnance nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. 

Pracovní smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích. Jedno vyhotovení smlouvy je 

zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.  

Ihned při nástupu pak musí být zaměstnanec seznámen zejména s pracovním řádem, 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s kolektivní smlouvou a vnitřními 

předpisy organizace.  

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. 
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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. 

Následujícím krokem po podpisu pracovní smlouvy je zařazení nového zaměstnance 

do personální evidence, což znamená pořízení jeho osobní karty nebo jiného nosiče s jeho 

osobními údaji, pořízení mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení, 

vystavení firemního průkazu aj. 

Obsah osobní karty zaměstnance se může měnit dle potřeb jednotlivých organizací, za 

minimální rozsah se považují tyto následující údaje: 

 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 (Koubek, 2007). 

Po sepsání pracovní smlouvy má dále zaměstnavatel ještě další povinnosti související 

s přijímáním. Je potřeba převzít zápočtový list z předchozího zaměstnání pro účely 

důchodového zabezpečení. Další povinností je také přihlášení zaměstnance k sociálnímu 

pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotnímu pojištění u zdravotní 

pojišťovny vybranou zaměstnancem. 

Během prvního dne v organizaci by měl být nový zaměstnanec seznámen 

s všeobecnými i firemními předpisy, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Dále by jej ml jeho nadřízený představit a seznámit s ostatními zaměstnanci organizace či 

dané pracovní skupiny. Pokud je nutné nového zaměstnance zaškolit, měl by mu být přidělen 
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instruktor, který jej bude zaškolovat a kontrolovat v období jeho adaptace. V prvním dni by 

měl být také zaměstnanec seznámen s veškerými sociálně – hygienickými prostory 

organizace, jako jsou šatny, skříňky, záchody, umývárny, popřípadě je-li v organizaci 

možnost stravování, tak i s jídelnou. 

Důležitou součástí procesu přijímání zaměstnance je jeho uvedení na pracoviště. 

Nejvyšší nadřízený by měl nového zaměstnance doprovodit na jeho pracovní místo, tedy kde 

bude vykonávat svojí práci. Jsou mu předána zařízení, které bude potřebovat k výkonu práce 

a samozřejmě by mu mělo ukázáno i ovládání příslušných strojů na pracovišti. 

(Koubek, 2007) 

Je důležité, aby zaměstnanec přišel do příjemného prostředí, jelikož to také ovlivňuje 

celkovou dobu jeho adaptace a také jeho celkový pocit z nového pracovního místa 

a organizace. 

2.5 Adaptace zaměstnanců 

Po nalezení nejvhodnějšího kandidáta, který bude produktivním kolegou, se musí 

nasměrovat myšlenky na to, jak může být podána pomocná ruka při integraci této osoby do 

organizace, aby se adaptoval co nejrychleji. (Foot, Hook, 2002)  

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.  

2.5.1 Uvádění nových zaměstnanců do organizace 

Organizace pro splnění úkolů a cílů ŘLZ využívá jednotlivé, vzájemně provázané 

personální činnosti. Těmi jsou činnosti získávání, výběr a přijímání zaměstnanců, poté 

činnosti, které se s adaptací zaměstnanců prolínají či na ni plynule navazují, rozmísťování 

(vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a péče o zaměstnance). (Dvořáková et.al., 2007) 

Uvádění nových zaměstnanců do organizace spočívá v procesech charakteristických 

pro den, kdy zaměstnanec nastupuje do organizace, a dále pak v procedurách, které mají 

novému zaměstnanci poskytnout základní informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle 
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a vhodným způsobem v podniku adaptoval a začal pracovat. Uvádění nových pracovníků do 

organizace má čtyři cíle: 

 překonání počáteční fáze, tedy pro zaměstnance neobvyklé a cizí prostředí; 

 rychlé vytvoření v mysli nového zaměstnance příznivého postoje a vztahu k 

organizaci tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace; 

 dosažení toho, aby nový zaměstnanec podával žádoucí pracovní výkon v co 

nejkratším možném čase po nástupu; 

 snížení pravděpodobnosti brzkého odchodu zaměstnance. (Armstrong, 2007) 

2.5.2 Vymezení pojmu adaptace 

Zařazení zaměstnanců a jejich adaptace je závěrem výběrového procesu a začátkem 

pracovního procesu. Je to proces přizpůsobení se zaměstnance pracovnímu a sociálnímu 

prostředí. Proces adaptace zaměstnanců chápeme jako jejich schopnost, se kterou se dovedou 

přizpůsobit novému prostředí. Jakým způsobem, jak dobře a jak rychle zvládne nový 

zaměstnanec celkový proces, závisí na osobnostních předpokladech každého jedince a na 

podmínkách, ve kterých tento proces probíhá. 

Cílem je překonat počáteční stádium v nové pozici, kdy novému zaměstnanci vše 

připadá neobvyklé a cizí a popostrčit jej co nejdříve do fáze, kdy může bez jakýchkoli 

překážek stoprocentně vykonávat svou práci. 

Podle Bláhy,Babicové, Kaňákové (2000) by měl nově příchozí zaměstnanec obdržet 

svůj osobní adaptační plán, ve kterém by vždy mělo být stanoveno: 

 s jakými informacemi by měl být během procesu seznámen; 

 s jakými útvary firmy by měl být seznámen; 

 jaký je časový plán adaptace; 

 kdo bude tzv. tutorem adaptovaného (pokud jde o individuální plán). 

Nedílnou součástí celého adaptačního procesu je také neustálé hodnocení 

adaptovaného. To znamená hodnocení toho, jak zvládá jednotlivé úkoly, jak rychle postupuje, 

jaký je jeho přístup, jak je schopen se vyrovnat s nejrůznějšími problémy a jaké má vztahy 

s ostatními členy týmu. 
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2.5.3 Dvě roviny adaptace 

Každý nový zaměstnanec nastupuje na svou pozici již určitým způsobem vybaven, což 

znamená, že má určité vzdělání a pracovní zkušenosti. Jeho nové pracovní místo však může 

mít mírně odlišné požadavky, které je nutné sladit. To je úkol pro adaptaci zaměstnance. 

Adaptace ve společenském procesu práce je procesem vyrovnávání se člověka se 

skutečností, ve kterém plní pracovní úkoly. Tento proces probíhá ve dvou rovinách – a to 

v rovině pracovní adaptace a v rovině sociální adaptace. 

Pracovní adaptací rozumíme proces, v jehož průběhu dochází k postupnému 

vyrovnávání souboru osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního 

zařazení.  

Často se v průběhu pracovní adaptace vyskytují různé problémy, jejichž zdrojem může 

být např. neodpovídající školní odborná průprava nebo nežádoucí zkušenosti a návyky 

z dřívějšího pracoviště. 

Sociální adaptace je proces, při kterém se jedinec začleňuje do struktury sociálních 

vztahů v rámci pracovní skupiny i do celého sociálního systému dané hospodářské 

organizace. Proces sociální adaptace zaměstnance nastává i tehdy, dochází-li jen ke změně 

postavení zaměstnance v pracovní skupině.  

Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají, nelze je zcela oddělit, velmi úzce 

spolu souvisí, což se projevuje v tom, že úspěšný adaptační proces je podmíněn tím, jak 

zaměstnanec zvládl obě roviny adaptace. (Bedrnová, Nový et al., 2007) 

Existuje také psychologická adaptace zaměstnanců, jíž se rozumí proces, ve kterém 

je jedinec konfrontován subjektivně – z jeho hlediska nároky a požadavky, které jsou na něj 

kladeny, podmínky a okolnosti vnějšího světa. V tomto komplexním adaptačním procesu lze 

diferencovat dílčí procesy asimilační – procesy aktivního působení člověka na prostředí, 

jejichž cílem je přizpůsobování si tohoto prostředí, a procesy akomodační – více či méně 

pasivní přizpůsobování se podmínkám a nárokům prostředí. 

2.5.4 Oblasti adaptace 

Dle Koubka (2007) se dělí proces adaptace dle těch oblastí, kterých se to 

relevantnětýká.  
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Následují tři oblasti: 

 Celoorganizační (celopodniková) orientace, která poskytuje informace obecného 

rázu a je společná pro všechny zaměstnance organizace. Zaměstnanci personálního 

útvaru nebo jiní lidé mající na starosti nové zaměstnance by měli probrat s každým je-

dincem, popřípadě se skupinou nových zaměstnanců, hlavní body. 

 Útvarová orientace (skupinová či týmová orientace) se týká pracovní skupiny, ve 

které nový zaměstnanec začíná pracovat.  Noví zaměstnanci se budou zajímat o to, pro 

koho budou pracovat (o bezprostředního nadřízeného nebo vedoucího týmu), s kým 

budou pracovat, jakou práci dostanou první den a jak vypadá jejich pracoviště 

(umístění vchodů, východů, umýváren, odpočíváren a místností sloužících 

k občerstvení). Některé tyto informace jim může poskytnout zaměstnanec 

personálního útvaru, popřípadě jiná osoba. Ale nejdůležitějším zdrojem informací je 

vedoucí útvaru nebo vedoucí týmu. 

 Orientace na konkrétní pracovní místo, podává konkrétní informace diferenciované 

dle obsazovaného místa. 

2.5.5 Adaptační proces 

Skutečný proces adaptace začíná již před prvním dnem v novém zaměstnání, obvykle 

jako součást náborového a výběrového procesu. Všichni autoři se shodují, že se jedná 

o aktivní, dlouhodobý proces, do kterého vstupuje mnoho faktorů. Zpravidla tento proces trvá 

déle, než je délka zkušební doby. Karta o průběhu adaptačního procesu se zakládá při nástupu 

do zaměstnání, přičemž si ji zaměstnanec vyzvedne na personálním oddělení. Do karty jsou 

zaznamenány veškeré informace, které jsou spjaty s rozvojem zaměstnance. Obvykle se zde 

zaznamenávají informace jako školení zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců, atd. Veškeré 

skutečnosti zaznamenané na kartě musí být stvrzeny podpisem odpovědného zaměstnance. 

Karta o průběhu adaptačního procesu vkládána do osobní karty zaměstnance. (Koubek, 2008) 

Řízení adaptačního procesu sleduje dva aspekty: 

 Aspekt pracovníka, tzn. rozvoj osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků, pracovní 

spokojenost; 

 Aspekt organizace, tzn. rychlé zvládnutí pracovní činnosti, identifikace s prací, 

pracovní skupinou a organizací. 
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Hlavní cíle řízení adaptačního procesu z hlediska zaměstnance spočívají v dosažení 

toho, aby zaměstnanec co nejlépe a co nejrychleji zvládl pracovní požadavky na něj kladené, 

aby získal perspektivu svého dalšího odborného růstu a pracovní kariéry, a aby se přiměřeně 

začlenil do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině a do sociálního systému 

organizace. 

Pro průběh adaptačního procesu nového zaměstnance je žádoucí, aby mu byl 

poskytnut soubor informací o organizaci – tedy o její kultuře, úkolech, perspektivách vývoje 

apod., dále soubory informací o vlastní práci, o cílové funkci pracovní činnosti, o pracovním 

prostředí, o pracovní a finanční perspektivě, pracovním režimu na pracovišti a soubor 

informací o pracovní skupině (o její struktuře, přijatých normách, zvyklostech, hodnotách, 

návycích atd.). Je běžné, že nový zaměstnanec pociťuje v novém prostředí určitou nejistotu 

a samozřejmě uvítá každou „pomocnou ruku“.  

Cílem řízení adaptačního procesu z hlediska organizace je snižování nákladů, 

zvyšování efektivnosti práce a stability jednotlivých pracovních skupin.  

Rozhodujícími aspekty adaptačního procesu jsou manažeři organizace, ale hrají zde 

roli i zaměstnanci personálních útvarů, kteří shromažďují podklady, metodicky vedou proces, 

kontrolují průběh adaptace apod. (Bedrnová, Nový et al., 2007) 

2.5.6 Adaptační program 

Adaptační program neboli plán je součástí adaptačního procesu. Zahrnuje jednotlivé 

kroky směřující k adaptaci a stabilizaci zaměstnance. Je nástrojem, jak urychlit začlenění 

a zapracování nových zaměstnanců. To je důvodem, proč jsou organizace ochotné zvyšovat 

investice a plánovat čas věnovaný orientaci zaměstnanců. Důraz je v posledních letech kladen 

i na poznání organizační kultury, a proto program vysvětluje hodnoty a normy organizace 

s cílem vytvořit silnou identifikaci zaměstnance a podnítit jeho angažovanost. Slouží 

k výslovnému sdělení, jak má kulturní přizpůsobení zaměstnance fungovat. 

(Dvořáková et al., 2007) 

 

 

 



19 
 

Obr. 1 

Schéma adaptačního programu 

 

Zdroj: Stýblo (2003, str. 73) 

Adaptační program může zahrnout rámcovou orientaci určenou všem novým 

zaměstnancům a specifickou orientaci podle skupin zaměstnanců. 

Orientace zaměstnance má probíhat za součinnosti personalistů a vedoucích 

zaměstnanců. Personalisté předávají největší množství informací, které se dotýkají základních 

zájmů všech. Vedoucí zaměstnanci mají být informování nebo školeni o adaptaci 

a adaptačním programu organizace včetně zásad pro zpracování individuálních plánu 

adaptace. Personální útvar poskytuje novému zaměstnanci při nástupním rozhovoru 

informace k celopodnikové orientaci. Zpravidla jsou sděleny na úvodním školení 

a zaměstnanci je předána informační příručka (balíček). Příručka v obecné rovině seznamuje 
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s organizací, její strukturou a politikami, pracovními podmínkami, zásadami odměňování 

a poskytováním zaměstnaneckých výhod, péčí o zaměstnance atd. Personalista formálně 

uvede nového zaměstnance k jeho vedoucímu organizační jednotky, který informuje nového 

zaměstnance o úkolech a postavení jednotky a předává nového zaměstnance jeho přímému 

nadřízenému. Ten ústně seznamuje nového zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, 

pracovními činnostmi a úkoly, pracovními podmínkami na pracovišti a předpisy 

o bezpečnosti práce. Přímý nadřízený představí nového zaměstnance spolupracovníkům na 

pracovišti a seznámí ho se zvyklostmi, normami a tradicemi pracoviště.  

Člen pracovní skupiny se může stát „patronem“ nového zaměstnance, tzn., že ho 

zaškoluje do výkonu práce a orientuje v sociálních vztazích. Jde-li o kategorii klíčových 

zaměstnanců, pomáhá mu při zpracování individuálního plánu adaptace. 

(Dvořáková et al., 2007) 

Orientační balíček 

Jak je již výše uvedeno, nově příchozí zaměstnanec by měl obdržet orientační balíček, 

který dle Koubka (2008) zahrnuje: 

 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, 

 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, 
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 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 

Individuální adaptační plán 

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.  

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 kritérií 

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

uvolnění nového zaměstnance 

 Doporučení osvojení informací a znalostí, například o firmě, jejich produktech 

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

Délka adaptačního období závisí na: 

- obsahu pracovní činnosti a rozsahu zodpovědnosti dané pracovní pozice; 

- míře odborné způsobilosti a praktických dovedností nového zaměstnance; 

- jeho individuálních vlastnostech a předpokladech; 

- stupni shody mezi jeho očekáváním a očekáváním organizace. 
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V celém adaptačním období se příslušný liniový manažer uplatňuje v roli kouče, je 

v trvalém kontaktu s novým zaměstnancem 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 zdokonalení firemních adaptačních procesů. 

(Kociánová, 2007) 

2.5.7 Fáze adaptačního procesu 

Pauknerová et al. (2008) rozdělila proces adaptace do 4 následujících fází. 

Fáze přípravná zahrnuje období před nástupem do nového zaměstnání, před změnou 

apod. Zde se formuluje představa o tom, co se od zaměstnance očekává a připravuje se na 

zvládnutí nových podmínek. Podmínkami zvládnutí této fáze je očekávání změny, 

adekvátnost představy o nárocích a požadavcích na jedince, které nová situace bude klást, 

úsilí, které je na osvojení si předpokladů pro zvládnutí nové situace nutné vynaložit a také 

soubor schopností a osobních předpokladů. 

Fáze globální adaptace začíná změnami vnějších podmínek. Aktivace psychické 

činnosti zaměstnance je jejím hlavním rysem. Jsou to procesy poznávací (kognitivních) 

i citové (emocionálních) prožívání člověka je často provázeno nárůstem vzrušení 

a napětí - navenek vzniká stav dezorganizace jednání (činnosti) a přechodného snížení 

výkonnosti. 

Fáze vědomého přetváření vztahu jedince k novým, změněným podmínkám se 

projevuje změnami v jeho hierarchii hodnot, v přetváření postojů a sociálních vztahů, 

v úpravě navyklých forem a způsobů činnosti. 

Vpravení se do nových podmínek (výsledná adaptabilita), eventuálně rezignace či 

opuštění (únik), pokud nový zaměstnanec nezvládne předchozí fáze adaptačního procesu. 
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2.5.8 Průběh adaptace 

Tab. 2.1Časový harmonogram procesu integrace a adaptace. 

Doba 

zaměstnání 
Průběh adaptace 

Před nástupem 

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

realizovat schůzky s budoucími spolupracovníky, navštěvovat budoucí 

pracoviště. 

1. týden 

Informace spojené s nástupem – podpis smlouvy, školení BOZP, 

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

integrační příručky se zaměstnanec dozvídá řadu důležitých informací o 

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

2. – 4. týden 

Různá školení a pracovní semináře – např. o firemních normách 

chování, zaměstnaneckých výhodách apod. 

Realizace „kolečka“ po různých odděleních. 

Zaměstnanec je v kontaktu se svým tutorem a průběžně vyhodnocuje 

proces integrace a adaptace. 

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

konzultováno s tutorem a následně hodnoceno. 

6. měsíc 

Ukončení procesu integrace adaptace – vyhodnocení plnění 

stanovených cílů, projednání následného plánu rozvoje a definování 

nových cílů. 

Vajner (2007, 68 s.) 

2.5.9 Metody adaptace 

V průběhu adaptace je možno využít hned několika metod a to buď samostatně jen 

jednu, nebo jejich kombinaci, která přináší lepší účinek. Následně jsou uvedeny 4 nejběžnější 

metody adaptace:  

Management Traineesje program, který je určený především pro absolventy školy. 

Noví zaměstnanci jsou vedeni tak, aby si osvojovali manažerské dovednosti, a aby ukázali své 

silné stránky, komunikační i rozhodovací schopnosti apod. Stýblo (2003) vysvětluje, že osoby 
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zařazené do tohoto programu manažerského vzdělávání (u kterých většinou není přesně 

stanoveno, jakým směrem se jejich další kariérový rozvoj v podniku bude ubírat) zpravidla 

absolvují několikaměsíční odborný program, spojující výuku s jejich pracovní rotací v rámci 

organizace. (Stýblo, 2003) 

Rotace práce (crosstraining)je metoda zaškolování zaměstnance pověřováním 

různých úkolů na odlišných místech s různě stanovenou dobou trvání. Zaměstnanec 

periodicky přechází mezi různými pracovišti v podniku a snaží se seznámit s celou řadou 

prací, aby se se svou budoucí prací obeznámil z širšího kontextu. Velkou výhodou této 

metody je seznámení zaměstnance s chodem podniku, pracovník se stává flexibilnějším, 

navazuje řadu kontaktů a získává schopnost obecnějšího pohledu na chod podniku. 

Mentoring se zpravidla uplatňuje při procesu řízení kariéry, kdy je potřeba vedení 

zaměstnance v dlouhodobém časovém měřítku. Mentoring probíhá tak, že nově příchozímu 

zaměstnanci je po jeho souhlasu přidělen tzv. mentor. Tato osoba by měla být ve své oblasti 

zkušená a znalá, aby mohla zaměstnanci (neboli menteemu) předávat cenné rady 

a připomínky. Hlavní úlohou zvoleného mentora je snaha o urychlení orientace zaměstnance 

v podniku. Mentor dále objasňuje zaměstnanci pravidla a zvyklosti organizace, řeší s ním 

problémy a tak se vlastně stará se o jeho kariéru. Nutno zdůraznit, že proces mentoringu 

netrvá jen několik týdnů nebo měsíců, zpravidla se jedná i o několik let. 

Zpětnovazební rozhovor je takový typ rozhovoru, který slouží jako určitá zpětná 

vazba pro nadřízeného, případně pro personalistu. Nejen, že se zkoumá, jak zaměstnanec 

zvládá pracovní začlenění spojené s nástupem do nového zaměstnání, poskytnutí různých rad 

jak vykonávat práci efektivněji, ale také slouží k vyjasnění nedorozumění, které mohou nastat 

během adaptačního procesu. Hlavním cílem takového rozhovoru je zhodnocení toho, jak byl 

daný proces adaptace úspěšný. (Dvořáková et al., 2007) 

2.5.10 Úspěšnost adaptačního procesu 

Má-li mít proces pracovní a sociální adaptace optimální průběh a výsledky, je 

nezbytné věnovat přiměřenou pozornost jeho řízení. To konkrétně znamená kvalitní výběr 

zaměstnanců s ohledem na jejich odbornou, ale i výkonovou, motivační, sociální, morální, 

charakterovou i zdravotní způsobilost, sestavení plánu a řízení procesu adaptace, 

vyhodnocování a kontrolu průběhu adaptačního procesu. (Pauknerová et al., 2008) 
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Při posuzování celkové adaptability zaměstnance je možné uplatnit objektivní kritéria, 

jako jsou množství a kvalita práce jedince, míra jeho pracovní ochoty a nasazení, 

samostatnost, postavení jedince v systému mezilidských vztahů apod., a kritéria subjektivní, 

které zahrnují vztah člověka k profesi a k podniku, profesní sebedůvěru, aspirace a cíle 

jedince spojené s jeho prací v podniku, spokojenost s vedoucím apod. 

2.5.11 Vyhodnocení adaptačního procesu 

Adaptační proces je třeba na závěr vyhodnotit, přičemž je vhodné vycházet z několika 

zásad. Na počátku adaptačního období by měl být stanoven adaptační program. V průběhu 

procesu adaptace je vhodné provádět dílčí hodnocení jednotlivých adaptačních kroků a celý 

proces průběžně sledovat. Pokud se původní program či časový plán jakkoli odchýlí, je třeba 

průběh adaptace korigovat. Pro hodnocení adaptačního procesu se zpravidla používá metoda 

řádného rozhovoru, kterého se může kromě přímého nadřízeného účastnit i mentor. Je 

důležité, aby závěrečné hodnocení adaptačního plánu zaměstnance nebylo samoúčelné 

a formální, ale aby vyústilo v nástin dalšího uplatnění zaměstnance v organizaci a v nástin 

jeho další pracovní kariéry. Rozhovor na konciadaptačního procesumůže být shodný 

s ukončením zkušební doby. Je vhodná doba zhodnotit výsledky adaptace a pracovní výkon, 

stanovit rozvojové cíle a dohodnout úkoly na příští období. 

2.5.12 Úloha personálního útvaru a vedoucích zaměstnanců 

Úlohou personálního útvaru v rámci adaptace je stanovit celkový plán adaptace, což 

znamená vypracování časového plánu adaptace a jeho obsahu. Koncepce orientace musí být 

zpracována zvlášť pro dílčí skupiny pracovních míst. Personální oddělení se podílí na 

adaptaci nového zaměstnance spíše v prvotních fázích orientace, především těch 

celoorganizačních, kdy jsou novým zaměstnancům předány informace vztahující se k celému 

podniku. Naproti tomu vedoucí pracovník vstupuje do adaptace v rámci řízení útvarové 

adaptace zaměstnance na pracovní místo. Pomáhá zaměstnanci řešit případné problémy 

vyskytující se během jeho adaptace a také vyhodnocuje průběh adaptace u konkrétního 

zaměstnance. Spolupráce mezi personálním oddělením a vedoucím zaměstnancem probíhá jak 

v průběhu adaptačního procesu, tak na konci při hodnocení adaptace, kdy personální 

oddělení pomáhá vedoucímu zaměstnanci s případnými dalšími adaptačními programy pro 

zaměstnance.  
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

V následující kapitole bude popsána charakteristika organizace, struktura zaměstnanců 

a jejich rozdělení. 

3.1 Profil organizace 

Obchodní akademie se nachází v Olomouckém kraji, ve městě Prostějov, konkrétně 

ulice Palackého č. p. 18. Jelikož střední školy jsou příspěvkovou organizací, není tedy cílem 

zisk, nýbrž vysoká úroveň odbornosti absolventů. Samozřejmě si školy jako dílčí cíle mohou 

klást, co se týká ekonomických ukazatelů, nízké náklady a vysokou efektivitu v podobě 

znalostí studentů. 

3.2 Historie Obchodní akademie 

Obchodní akademie v Prostějově je škola s více než stoletou tradicí. Vznik školy 

a postavení její budovy připomínají žákům i dalším osobám, vstupujícím do budovy, pamětní 

desky, vsazené do stěny ve vstupní chodbě. První z nich konstatuje: 

"Budova tato byla postavena za starosty města pana KARLA VOJÁČKA a dne 

15. září 1897 účelu svému odevzdána."  

Druhá, umístěná proti ní, promlouvá ke kolemjdoucím slovy, jež nic neztratila na své 

aktuálnosti: 

"Kdo vcházíš věz, že roku 1894 zřízena byla tato MĚSTSKÁ VYŠŠÍ ŠKOLA 

OBCHODNÍ, aby vzděláním odborným vzpružen i povznesen byl stav obchodní k blahobytu 

vlastnímu a spolu ke zmohutnění celého českého národa". 

Tato slova vystihují ducha této školy, která začala vyučovat ještě v době existence 

rakouské monarchie. Její založení znamenalo průlom do tehdejšího systému německého 

odborného školství a odrazilo se na prudkém růstu ekonomicky vzdělané české inteligence na 

Hané. K tomu, aby mohla škola vzniknout, bylo ovšem nejprve nutno vybojovat českou 

správu města. Podařilo se to po čtvrtstoletém úsilí v říjnu 1892, kdy se obecní správy ujalo 

české zastupitelstvo se starostou Karlem Vojáčkem. Už v listopadu 1892 podal prostějovský 

Klub českých obchodníků městské radě žádost o zřízení obchodní akademie. Rada žádost 

schválila a postoupila ji k dalšímu řízení ministerstvu vyučování. Byla to první takto 
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zaměřená česká škola na Moravě. Prvním předsedou kuratoria školy se stal starosta Karel 

Vojáček a prvním ředitelem Hugo Raulich z Prahy. Vyučování začalo 18. září 1894, kdy do 

prvního ročníku nastoupilo 53 řádných a 18 mimořádných studentů. Správa a školní osnovy 

ústavu byly přesto, že vyučovat se začalo za ztížených podmínek v přízemí reálného 

gymnázia, od počátku důkladně promyšleny a velkoryse řešeny. V dalším roce byla škola 

umístěna v hudební škole ve Školní ulici. O postavení nové budovy požádalo kuratorium 

městské zastupitelstvo roku 1896, jejíž návrh městská rada přijala a stanovila rozpočet pro 

stavbu této budovy. Začalo se stavět v srpnu 1896 a již 15. Září 1897 zde bylo slavnostně 

zahájeno vyučování.  

Obchodní akademie má na co vzpomínat a má byt nač hrdá. Jako první ekonomicky 

zaměřená škola na Moravě a jediná střední škola v Prostějově, která až na krátkou válečnou 

přestávku působívíce než sto let, vychovala a na praktický život připravila stovky absolventů. 

Obr. 3.1 

 

Zdroj: interní zdroj organizace 

3.3 Současnost Obchodní akademie 

V současné době je na Obchodní akademii kolektiv vyučujících odborných předmětů, 

který se snaží o velmi úzké spojení s reálným ekonomickým světem a vychází z praktických 

potřeb potenciálních zaměstnavatelů. Kromě moderních metod se velmi kladně uplatňují ve 

výuce u řady vyučujících i vlastní rozsáhlé praktické zkušenosti z podnikatelského prostředí. 

Přestože je do výuky ve škole začleňována celá škála praktických činností, hraje významnou 

a nezastupitelnou roli při vytváření odborného profilu absolventa i tvorbě jeho odborného 

sebevědomí souvislá odborná praxe, zařazená do druhého a třetího ročníku. Tuto část výuky 
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organizovanou školou v úzké spolupráci s převážně místními podniky hodnotí velmi kladně 

nejen žáci, ale i jejich dočasní zaměstnavatelé. V porovnání se žáky jiných škol 

ekonomického zaměření zdůrazňují vyšší znalosti odborné problematiky u žáků Obchodní 

akademie v Prostějově a schopnost okamžitě se aktivně podílet na řešení dílčích úkolů na 

pracovištích. Kontakt s ekonomickou realitou je dlouhodobě udržován také pomocí přednášek 

odborníků z praxe přímo ve škole i prostřednictvím exkurzí v podnicích.  

Vyučující cizích jazyků se snaží zprostředkovat žákům pohled na reálný svět 

a používat tzv. interaktivních a modelových situací pro výuku samostatnou. Důraz je kladen 

na aktivní komunikaci při výuce, nikoliv jen na získávání kompetencí v oblasti gramatiky 

a pasivního vnímání jazyka. Nesporným pozitivem v oblasti výuky cizích jazyků je také 

zavedení předmětu obchodní komunikace v cizím jazyce. 

Obr. 3.2 

 

Zdroj: interní zdroj organizace 

3.4 Struktura zaměstnanců 

Svoji bakalářskou práci mám zaměřenou na postup přijímání a adaptace zaměstnanců. 

Pro všechny zaměstnance existuje stejný proces přijímání, ale jiný proces adaptace. Ikdyž se 

v analytické části zabývám pouze pedagogickými zaměstnanci, do struktury zaměstnanců 

Obchodní akademie zařadím i provozní zaměstnance a vedení školy. Tuto strukturu můžete 

najít v příloze č. 1. 

Obchodní akademie Prostějov má 25 zaměstnanců, z toho je 20 pedagogů a 5 

provozních zaměstnanců. Ve vedení školy stojí ředitelka a zástupce školy, což jsou zároveň i 

pedagogičtí zaměstnanci. Personalista tu není žádný, tudíž veškerou jeho práci zastává 

ředitelka školy. 
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Tab. 3.1Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk Muži Ženy Celkem % 

Do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 1 1 4 

31 - 40 let 5 3 8 31 

41 - 50 let 0 5 5 19 

51 - 60 let 1 7 8 31 

Nad 60 let 4 

 

4 15 

Celkem 10 16 26 100 

% 38 62 100 

 Zdroj: interní zdroj organizace 

Věkový průměr zaměstnanců se snížil a činí 47 let. Převažují zaměstnanci ve věkové 

skupině od 31 do 50 let, kterých je 81 %. 

Tab. 3.2Struktura nepedagogických zaměstnanců podle pohlaví 

Zařazení  Muži Ženy Celkem 

Hospodářská činnost 0 1 1 

Účetnictví 0 1 1 

Školník/nice 1 0 1 

Úklid 0 2 2 

Celkem 1 4 5 

Zdroj: interní zdroj organizace 

Jak jsem již uvedla výše, provozních zaměstnanců je celkem 5. Pro přehlednost si 

zaměstnance ještě rozdělíme dle trvání pracovního poměru. 
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Tab. 3.3Zaměstnanci dle trvání pracovního poměru 

Doba trvání Počet % 

Do 5 let 12 50 

Do 10 let 4 15 

Do 15 let 2 8 

Do 20 let 4 15 

Nad 20 let 3 12 

Celkem 25 100 

Zdroj: interní zdroj organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude popsán průběh procesu přijímání a adaptace pedagogických 

zaměstnanců na Obchodní akademii v Prostějově.  

4.1 Přijímání pedagogických zaměstnanců 

Před podpisem pracovní smlouvy je budoucí pracovník seznámen s náplní práce 

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

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

listz 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, jež má stanovené náležitosti 

zákonem. Náležitostmi jsou: 

 den nástupu do práce; 

 místo výkonu práce; 

 druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat. 

Pracovní smlouvu škola vypracovává ve třech vyhotoveních. S uchazečem je 

sepisována smlouva na dobu určitou a to pouze na 1 rok. Pokud zaměstnanec plní svědomitě 

své povinnosti je s ním smlouva prodloužena na dobu neurčitou. 

Po podpisu pracovní smlouvy se zaměstnanci vytvoří karta, kde jsou uvedeny jeho 

potřebné osobní údaje, a tyto údaje jsou následně zavedeny do elektronické evidence všech 

zaměstnanců školy. Osobními údaji, které požaduje ředitelka školy po novém zaměstnanci ve 

vybrané organizaci, jsou následující: 

 jméno a příjmení; 

 trvalé bydliště; 

 rodné číslo; 

 datum a místo narození; 

 telefonický kontakt; 

 e-mail; 
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 státní příslušnost. 

Tyto údaje jsou organizací považovány za nezbytné, aby zaměstnanec mohl být 

zařazen do evidence. Každý zaměstnavatel je dále povinen zaregistrovat 

svého zaměstnance u zdravotní pojišťovny a OSSZdo 8 dnů od jeho nástupu do zaměstnání. 

Každý zaměstnanec má svobodu při volbě zdravotní pojišťovny a zaměstnavatel je povinen 

tuto skutečnost respektovat. 

4.3 První den nového zaměstnance na pracovišti 

Na Obchodní akademii probíhá každé pondělí pedagogická porada, kde je při této 

příležitosti zaměstnanec představen svým novým kolegům. Po představení následuje přiřazení 

staršího zkušenějšího pedagoga, který mu bude pomocníkem v prvních dnech jeho adaptace. 

Novému zaměstnanci jsou „patronem“ (neboli zkušenějším pedagogem) vysvětleny všechny 

potřebné informace související s náplní práce, jsou mu ukázány prostory školy, jako jsou 

učebny, toalety, šatna, sborovna a nakonec je mu ukázán jeho kabinet. Zaměstnanci musí být 

předány potřebné pomůcky, klíče a jiná zařízení, které bude ke své práci potřebovat. 

Zaměstnanec obdrží před vstupním školením Zápisník bezpečnosti práce a absolvuje 

nejpozději v den nástupu do práce bezpečnostní školení. Toto vstupní školení bezpečnosti 

práce provádí bezpečnostní zaměstnanec vzdělávacího institutu v Prostějově. Vzdělávací 

institut dochází do školy na pravidelné kontroly 1krát za 3 měsíce a školí jak nové, tak 

i stávající zaměstnance. Vstupní školení probíhají každý první pracovní den v měsíci nebo 

každé pondělí. Školení zahrnuje seznámení s požárními předpisy a BOZP. Po absolvování 

školení je zaměstnanci učiněn zápis do Zápisníku bezpečnosti práce. Také je zde proveden 

záznam o vstupní lékařské prohlídce.  

Ředitelka školy následně prodiskutuje s novým zaměstnancem jeho práva 

a povinnosti, předá mu rozvrh, seznámí zaměstnance se školním řádem, harmonogramem 

a ostatními směrnicemi. 

4.4 Adaptace 

V následující kapitole bude popsán proces, kterým zaměstnanci prochází při pracovní 

a sociální adaptaci na Obchodní akademii. 
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4.4.1 Pracovní adaptace 

Délka pracovní adaptace zaměstnance závisí na patronovi. On je ten, který mu ukazuje 

veškeré prostory a stará se o to, aby nový zaměstnanec obdržel všechna potřebná zařízení. Co 

se týká vyučovacích hodin a rozvrhu tak to zaměstnanec probírá s ředitelkou školy. 

4.4.2 Sociální adaptace 

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

již uvedla výše a je mu přidělen patron, který mu pomáhá jak v pracovní, tak i sociální 

adaptaci.  

Délka sociální adaptace trvá každému zaměstnanci jinou dobu. Někdo je velmi 

společenský, přátelský a nemá problémy se seznamováním s novými lidmi, jiný zase může 

být zakřiknutý, ostýchavý. Sociální adaptace je tedy velice individuální. 

4.5 Kontrola adaptačního procesu 

Adaptační proces trvá zhruba půl roku až rok. Je to doba, za kterou se zaměstnanec 

adaptuje na celou organizaci. Po této době je zaměstnanec zcela schopný vykonávat práci 

sám.  

Zaměstnanec je během tříměsíční zkušební doby zviditelňován více, než který jiný, 

a je hodnocen ze spousty hledisek. Je na něho kladen ohled, jako na nového zaměstnance, 

který si zvyká na novou organizační kulturu a chod celé organizace, což pro velkou spoustu 

lidí není tak snadné. 

Na Obchodní akademii se zaměstnanci věnuje, jak již bylo výše zmíněno, jistý patron, 

který se o zaměstnance během jeho procesu adaptace stará. Problém je v tom, že po tomto 

procesu neprobíhá žádná kontrola, která by měla ukázat jisté znalosti, chování, přístup k práci, 

respektování předpisu a osobní charakteristiky. 

4.6 Náklady spojené s přijímáním a adaptací zaměstnanců 

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

jen náklady spojené s vytištěním tiskopisů. 
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Náklady spojené s odměnou patrona nejsou žádné, patron provádí tuto činnost pod 

prosbou ředitelky školy a z vlastní vůle, tedy neočekává žádné peněžní ohodnocení. 

Náklady na školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci škola nemá žádné, jelikož 

tato školení provádí Vzdělávací institut a ten je placen krajem. 

4.7 Rozhovor 

V analytické části jsem se zaměřila především na názory vedení školy týkající se 

procesu adaptace nových zaměstnanců. Průzkum jsem provedla prostřednictvím rozhovoru, 

s paní Ing. Evou Lošťákovou. Otázky rozhovoru jsou uvedeny v příloze č. 2.  

První otázkou jsem se ptala na to, zda považují jejich proces adaptace za dobře 

propracovaný. Paní ředitelka mi odpověděla, že je v této funkci teprve 4 měsíce a tudíž 

dřívější propracovanost adaptačního procesu neměla pod kontrolou, jelikož byla pouze 

pedagogem. Už jako pedagožka ale nepovažovala adaptační proces na Obchodní akademii za 

dobře propracovaný a chtěla by tak dát procesu adaptace v jejich škole nový směr.  

Ve druhé až páté otázce jsem se ptala na propouštění zaměstnanců, na samotný odchod 

zaměstnanců během jejich zkušební doby a z jakých důvodů. Paní ředitelka mi odpověděla, že 

k takovému případu, aby byl někdo propuštěn z jakýchkoliv důvodů, za poslední dva roky 

nedošlo. Nastala pouze situace, kdy jedna pedagožka odešla do důchodu. Tato fakta můžeme 

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

z nových zaměstnanců neodradil a zůstali v organizaci. 

Šestá otázka byla namířena na to, zda paní ředitelka považuje funkci patrona v jejich 

škole za významnou. Samozřejmě jak jsem očekávala, funkci patrona považuje za velmi 

významnou v každé organizaci a zaměstnanec ji potřebuje pro plynulý nástup a adaptaci.  

V sedmé otázce jsem se ptala na to, zda by uvítala zpracování orientačního balíčku. 

Paní ředitelka mi odpověděla, že přesně to má v plánu a určitě by tento balíček uvítala, jelikož 

si myslí, že by pro jejich školu byl velice přínosný. 

Poslední otázkou jsem zjišťovala názor paní ředitelky na odměnu patrona. Zda si 

myslí, že by odměna pro něj znamenala větší motivaci. Dozvěděla jsem se, že podle ní by měl 

být patron řádně ohodnocen nějakou odměnou. Ať už se jedná a hmotnou či nehmotnou, 

určitě by to posílilo jeho motivaci.  
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4.8 Dotazník 

Pro realizaci průzkumu procesu přijímání a adaptace zaměstnanců jsem použila 

dotazník. Pro analýzu dat jsem použila datovou matici, u kteréjsem pak vyhodnotila četnosti 

a relativní četnosti pro jednotlivé otázky. Dotazník se 14 otázkami mi vyplnilo celkem 

20 zaměstnanců, kterými byli pouze pedagogičtí zaměstnanci. Pro třídění dat bude použita 

otázka č. 1, 2 a 3.  Dotazník je uveden v příloze č. 3. 

1. Pohlavím jste? 

Graf 4.1 Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

První otázkou jsem se ptala na pohlaví zaměstnance. Z grafu můžeme vyčíst, že na 

Obchodní akademii pracuje 11 (55 %) žen a 9 (45 %) mužů z celkového počtu pedagogů. 

2. Jaký je Váš věk? 

Graf 4.2 Rozdělení zaměstnanců dle věkové kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázkou č. 2 jsem se ptala na věk zaměstnanců. V grafu můžeme vidět rozdělení 

zaměstnanců dle jejich věkové kategorie. 8 (40 %) respondentů je ve věkové kategorii 

31 - 40 let, 2 (10 %) pedagogové jsou ve věku od 0 – 30 let a další 2 (10 %) ve věku 61 a více. 

4 (20 %) pedagogové mají 41 – 50 let a další 4 (20 %) 51 – 60 let. 

3. Jak dlouho pracujete na Obchodní akademii Prostějov? 

Graf 4.3 Rozdělení zaměstnanců dle délky trvání pracovního poměru 

 

Otázkou č. 3 jsem zjišťovala délku trvaní pracovního poměru jednotlivých 

zaměstnanců. Z grafu je patrné, že 10 (50 %) zaměstnanců pracuje na Obchodní akademii 

5 let a více. Dalších 5 (25 %) v organizaci pracuje 1 – 2 roky a zbývajících 5 (25 %) 2 – 5 let. 

V dotazníku nikdo neodpověděl, že pracuje méně než rok. 

4. Byly Vám při nástupu do zaměstnání předány veškeré informace a materiály pro 

výkon Vaší práce? 

Graf 4.4 Potřebná informovanost zaměstnanců pro výkon jejich práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Cílem otázky č. 4 bylo zjistit, zda zaměstnancům byly poskytnuty potřebné informace 

a materiály pro jejich práci. V grafu můžeme vidět, že 10 (50 %) zaměstnanců odpovědělo, že 

jim žádné informace či materiály předány nebyly. Pro nově příchozího zaměstnance to není 

nic lehkého vykonávat práci bez poskytnutí materiálů. Na druhou stranu ale můžeme vidět, že 

9 (45%) zaměstnancům byly předány všechny informace či materiály. Zbývající1 (5 %) 

zaměstnanec odpověděl, že mu byly poskytnuty jen některé materiály, ale neuvedl konkrétně 

jaké. Dle třídění podle délky pracovního poměru jsem zjistila, že většina těch, kteří 

odpověděli, že jim byly předány všechny materiály, nastoupili na OA před rokem 2007, kde 

byl ještě zdaleka jiný systém přijímání a adaptace zaměstnanců. 

5. Ohodnoťte známkou jako ve škole tyto obdržené informace. 

Graf 4.5 Ohodnocení obdržených informací 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pátou otázku jsem se ptala zaměstnanců na ohodnocení obdržených informací při 

jejich nástupu na OA PV. Roztřídila jsem zaměstnance dle pohlaví na muže a ženy a zjistila 

jsem, že ženy pokládají za nejlépe poskytnutou informaci možnost stravování, kde 

odpověděly všech 11 (100%) známkou 1. Naopak si velice stěžují jak ženy, tak i muži na 

informace o školení a kurzech. 7 (60 %) žen odpovědělo známkou 4 a dokonce 7 (80 %)mužů 

známkou 3. Z toho je patrné, že pro většinu zaměstnanců ať je to muž nebo žena, jsou 

informace o školení a kurzech nedostačující. Pokud se jedná o školní řád, 7 (60 %) žen 

odpovědělo známkou 1 a naopak 5 (60 %) mužů známkou 3. Informace o odměnách byly pro 

ženy dostačující, ale 5 (60 %) mužů hodnotilo tuto informaci známkou 3. 
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6. Uvítali byste při nástupu tzv. orientační balíček (materiály o škole, její hierarchii, 

kontaktech, odměnách, zaměstnaneckých výhodách)? 

Graf 4.6 Názor pedagogů na orientační balíček 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázkou č. 6 jsem se ptala na to, zda by zaměstnanci uvítali orientační balíček. Na tuto 

otázku odpověděli všichni zaměstnanci kladně. 13 (65 %) respondentů by rozhodně uvítalo 

orientační balíček, 7 (35 %) respondentů odpovědělo spíše ano. Tuto otázku jsem si opět 

rozdělila dle pohlaví a zjistila jsem, že 7 (64 %) žen a 6 (67 %) mužů by rozhodně uvítalo 

tento balíček. 

7. Co by podle Vás měl tento balíček obsahovat? 

Sedmá otázka byla namířena na to, co by podle zaměstnanců měl tento orientační 

balíček obsahovat. Jelikož všichni zaměstnanci odpověděli kladně na předcházející otázku, 

otázku č. 7 nepřeskakovali. Otázku jsem si roztřídila dle věku. Věková kategorie 0 – 30 let by 

nejvíce uvítala v orientačním balíčku informace o odměnách, školeních a kurzech. 20 (100 %) 

zaměstnanců ve věku 31 – 40 by taktéž uvítali informace o odměnách, školeních, kurzech, 

z toho ještě 6 (75 %) by v orientačním balíčku uvítali i kontakty a informace 

o zaměstnaneckých výhodách. Podle všech zaměstnanců ve věku 41 – 50 let by měl balíček 

obsahovat informace o zaměstnaneckých výhodách. Věková kategorie 51 – 60 let, taktéž 

i kategorie 61 let a více, by nejvíce uvítala informace o hierarchii školy. 
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8. Byl Vám při nástupu do zaměstnání přidělen patron, který by Vám měl pomáhat 

novou práci zvládnout rychleji a lépe? 

Graf 4.8 Přidělení patrona zaměstnancům 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázkou č. 8 jsem se ptala pedagogů na to, zda jim byl při nástupu přidělen patron. Jak 

můžeme vidět, na tuto otázku odpovědělo 6 (30 %) respondentů kladně a 14 (70 %) záporně. 

Otázku jsem si roztřídila na muže a ženy a došla jsem k závěru, že 7 (64%) ženám nebyl 

přidělen patron a pouhým 4 (36%) byl. U mužů byl výsledek podobný, pouhým 2 (22%) byl 

přidělen patron a zbylým 7 (78%) nebyl. 

9. Pomáhal Vám tento přiřazený patron dostatečně se všemi problémy? 

Graf 4.9 Pomoc patrona zaměstnancům 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázkou č. 9 jsem se ptala, zda byl zaměstnancům patron přínosem či nikoliv. Na tuto 

otázku odpovídalo pouze 6 (30 %)respondentů. Z těchto 6 respondentů 3 (50 %) odpověděli, 

že jim patron nepomáhal s problémy. Pouze 1(17 %) odpověděl, že mu patron pomohl se 

všemi problémy. Pokud si otázku roztřídíme na muže a ženy, zjistíme, že 3 (75 %) ženy 

nebyly s patronem spokojeny a naopak 2 (což je v případě této otázky 100 %), mužů bylo 

spíše spokojeno.  

10. Jak dlouho Vám trval celý proces adaptace na novou práci, nové prostředí a 

firemní kulturu? 

Graf 4.10 Délka procesu adaptace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem této otázky bylo zjistit délku adaptace jednotlivých zaměstnanců. Otázku jsem 

si roztřídila dle věkové kategorie a vyšlo mi, že ve věkové kategorii 0 - 30 let (což jsou pouze 

2 zaměstnanci) odpověděl1 (50 %) respondent, že délka jeho adaptačního procesu byla méně 

než měsíc a druhý(50 %) 3 – 6 měsíců. U respondentů ve věku 31 – 40 let, a taktéž 

u respondentů ve věku 41 – 50 let, byla nejčastější odpověď 1 – 3 měsíce. Třem (75%) 

respondentům ve věkové kategorii 51 - 60 let trval proces adaptace 3 – 6 měsíců. Respondenti 

ve věkové kategorii 61 let a více jsou pouze dva, z nichž jeden odpověděl, že mu proces 

adaptace trval méně než měsíc a druhému 6 měsíců až rok. Žádnému z respondentů netrval 

proces adaptace déle než jeden rok. 
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11. Stal jste se někdy patronem nově přijímaného pedagoga? 

Graf 4.11 Zaměstnanec ve funkci patrona nově přijímaného pedagoga 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsem se ptala, zda se některý z respondentů stal v průběhu svého 

zaměstnání na OA PV patronem nově přijímaného pedagoga. Na otázku mi odpovědělo 

15 (75 %) respondentů, že ne a 5 (25 %) ano. Otázku jsem třídila dle pohlaví a zjistila jsem, 

že 3 (27%) ženy a 2 (22%) mužise v průběhu svého zaměstnání na OA PV stali patronem. 

Zbytek žen a mužů se patronem na OA PV nestali.  

12. Co bylo Vaším úkolem ve funkci patrona? 

Cílem otázky č. 12 bylo zjistit, co bylo úkolem pedagoga ve funkci patrona. Tato 

otázka byla otevřená a respondenti odpovídali, že jejich úkolem bylo seznámení s během 

školy, s rozvrhem, s tematickými plány, učebnicemi, doplňkovými materiály a dále měli 

novému zaměstnanci odpovídat na potřebné otázky, pomáhat při nejasnostech a v průběhu 

školního roku vést jeho práci v souladu s pravidly a filozofií školy. 
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13. Ohodnoťte známkou jako ve škole celý proces přijímání a adaptace zaměstnanců 

na Obchodní akademii. 

Graf 4.13 Ohodnocení procesu přijímání a adaptace na OA PV 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem otázky č. 13 bylo zjistit, jak zaměstnanci hodnotí celý proces přijímání 

a adaptace na jejich škole. Nejčetnější byla odpověď na tuto otázku známkou 3, což 

z celkového počtu respondentů odpovědělo 13(65 %). Otázku jsem si roztřídila dle pohlaví 

a zjistila jsem, že 8(73 %) žen a 5 (56 %) mužů odpovědělo známkou 3. Zbytek mužů 

odpovídalo známkou 2 a zbytek žen známkami 1, 2 a 4. Nikdo neodpověděl známkou 5. 

14. Pokud máte další návrhy a nápady pro zlepšení procesu přijímání a adaptace na 

OA PV, napište je prosím zde. 

Poslední otázka byla namířena na návrhy a nápady zaměstnanců na zlepšení procesu 

přijímání a adaptace na OA PV. Na tuto otázku odpověděli pouze 3 respondenti a jejich 

odpovědi se shodovali s nedostatky v adaptačním procesu, tedy zavedení patrona a jeho 

kontrola, vytvoření orientačního balíčku a posledním návrhem bylo umožnění prostudování 

všech relevantních směrnic školy. 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků z dotazníku a rozhovoru navrhnu vhodná řešení problémů 

v organizaci zvlášť pro přijímání zaměstnanců a zvlášť pro adaptaci. 

5.1 Přijímání 

Proces přijímání zaměstnanců probíhá v souladu se zákoníkem práce, pracovní 

smlouva obsahuje veškeré náležitosti, které jsou povinné. Jako personální zaměstnanec zde 

funguje ředitelka školy. Proces přijímání není pro školu nijak nákladný, pouze vytištění 

pracovní smlouvy. Z těchto důvodů hodnotím proces přijímání nových zaměstnanců do 

organizace jako dobře připravený a naprosto dostačující, tudíž nepředkládám žádné návrhy.  

5.2 Adaptace 

Poté, co je zaměstnanec přijat, nastává proces adaptace zaměstnanců, což je doba, po 

kterou se nový zaměstnanec zapracovává do organizace, a po kterou se stává součástí 

pracovního kolektivu. 

1. Vylepšení pozice patrona 

Z dotazníku jsem zjistila, že ne vždy je novému zaměstnanci přiřazen patron. Tato 

funkce je dobrovolná a není nijak hodnocena. Dále také není přesně specifikována, nejsou 

určena práva a povinnosti patrona vůči novému zaměstnanci, tudíž je více než jasné, že 

patrona tato funkce může přestat časem bavit. Jako první doporučení pro organizaci je tedy 

vylepšení pozice patrona v organizaci. Měli by to být lidé nekonfliktní, milí, zodpovědní 

a měli by chápat jak svou roli, tak i roli nového zaměstnance. V rámci tohoto zlepšení 

doporučuji také stanovení jasných práv a povinností, definování jeho úkolů. Jelikož patron 

není nijak hodnocen, doporučuji zavést jednorázovou odměnu a to buď hmotnou, nebo 

nehmotnou. Patron tak bude dostatečně motivován k efektivnější práci. Bude mít snahu 

pomáhat novému zaměstnanci adaptovat se co nejrychleji. Odměna by měla být vyplácena po 

čase, kdy je nový zaměstnanec plně adaptován, ale jelikož tato doba je individuální a trvá 

pokaždé jinou dobu, doporučuji vyplácet odměnu po uplynutí jednoho roku.  
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2. Školení pro patrony 

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

interpersonálních dovedností, které by měla vykonávat externí organizace. Absolvování 

takového školení posune zaměstnance k vyšší efektivitě v komunikaci s druhými a k rychlé 

orientaci v měnících se interpersonálních situacích. Cena tohoto školení by měla být do 

8.000 Kč. 

3. Vytvoření dotazníku 

Dále doporučuji vedení provádět pravidelné kontroly jak nového zaměstnance, tak 

i patrona, jeho výkonnost a efektivnost. Jako kontrolu adaptačního procesu a celkovou práci 

patrona bych tedy doporučila vytvoření dotazníku, jako jakousi zpětnou vazbu. Nový 

zaměstnanec by zde měl hodnotit jednotlivé procesy známkou jako ve škole od 1 do 5, kde 1 

by byla nejlepší a 5 nejhorší. Díky tomuto dotazníku bude přímý nadřízený seznámen 

s průběhem adaptace nového zaměstnance i ve vztahu k dalším zaměstnancům. Nadřízený 

může poté provést opatření proti nedostačujícím složkám procesu a tím zlepšit celý proces 

adaptace. Konkrétní návrh dotazníku pro zaměstnance je uveden v příloze č. 4. 

4. Tvorba orientačního balíčku 

Neexistenci orientačního balíčku v organizaci považuji jako závažný nedostatek. Jsou 

to materiály, obsahující základní informace, a zaměstnanec by je měl obdržet v každé 

organizaci. Vytvoření tohoto balíčku by novým zaměstnancům usnadnilo jejich adaptaci 

a veškeré potřebné informace by tak měli vždy při sobě. Samozřejmě, že tvorba orientačního 

balíčku je časově náročná, ale v závěru usnadní novým zaměstnancům jejich sžití 

s organizací. 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, 
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 materiál obsahující popis pracovního místa a informace o specifických cílech 

příslušného pracovního místa, 

 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 

 

5. Vypracování adaptačního plánu 

Další problém vidím v neexistenci adaptačního plánu pro nové zaměstnance. 

Doporučuji proto vypracovat adaptační plán. Náklady na tento plán jsou minimální, platíme 

pouze tisk a papír. Plán by měl zahrnovat veškeré činnosti nového zaměstnance již od jeho 

prvního dne v zaměstnání. Tyto plány nebývají nijak zdlouhavé, za to je potřeba více času na 

jeho zpracování, aby byl plán opravdu kvalitní. 
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6 Závěr 

Závěrem bych chtěla pozdvihnout samotný význam procesu přijímání a adaptace 

zaměstnanců. Tento proces je velmi důležitou částí pro nově přijímané zaměstnance. Dobrá 

propracovanost adaptačního programu zkracuje celkovou dobu adaptace nového zaměstnance 

a také dobu, kdy je zaměstnanec před ostatními více zviditelňován. 

Mým cílem bylo analyzovat proces přijímání a adaptace nových zaměstnanců na 

Obchodní akademii v Prostějově a navrhnout zlepšení, která by vedla k efektivnějšímu 

procesu. 

Během mé analýzy jsem zjistila, že proces přijímání funguje dle zákona, tudíž žádné 

návrhy nebyly potřebné. Velké nedostatky ale organizace měla při adaptačním procesu, což 

může vést k brzkému odchodu zaměstnanců. Navrhla jsem několik doporučení, při kterých by 

se měla funkce patrona stát efektivní a celý proces adaptace by se tím měl urychlit a zlepšit. 

Prvním návrhem bylo zavedení jednorázové odměny pro patrona, což může přispět 

k jeho motivaci vykonávat práci lépe. Patron tak nebude mít pocit zbytečnosti a ztráty času 

a organizace si udrží jeho kladný přístup k zadaným úkolům. 

Dalším návrhem bylo školení pro patrony, na základě něhož bude patron dokonale 

vykonávat svou práci. Díky tomuto školení by měl patron vědět, co má dělat i bez toho, že mu 

nadřízený zadá úkol.  

Provádění kontrol by mělo být nezbytnou součástí adaptačního programu. Na základě 

takové kontroly může přímý nadřízený zjistit, zda patron vykonává práci tak, jak má. 

V případě kladného zjištění by měl být patron minimálně pochválen za dobře odváděnou 

práci. V záporném případě může nadřízený dále sledovat příčiny neefektivní práce 

a navrhnout různá opatření, např. další školení pro patrona, či dokonce může zvážit výměnu 

patrona.  

Návrh na vytvoření orientačního balíčku považuji za základ pro usnadnění procesu 

adaptace nového zaměstnance. Příchod pro nového zaměstnance může být mnohdy složitý, 

zaměstnanec může být uzavřený, ostýchavý a může se tedy bát zeptat se nadřízeného na 

jakékoliv informace. Tento balíček by měl obsahovat základní potřebné informace pro nového 
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zaměstnance a ten do něj může vždy v případě potřeby nahlédnout, např. v případě, že 

poskytnuté informace od nadřízeného zapomněl.  

Posledním mým doporučením bylo vytvoření adaptačního plánu, kde by byly 

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

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

školenízvládnout. 

Myslím, že tato bakalářská práce nebyla přínosná pouze pro mě, ale také pro 

organizaci, ve které jsem analýzu prováděla. Snažila jsem se veškeré teoretické poznatky 

přenést do praxe a zjistila jsem, že ne vždy to funguje tak, jak by mělo. Proto jsem navrhla 

různá doporučení, dle kterých by měl proces přijímání a adaptace nových zaměstnanců hladce 

fungovat. Cíl mé bakalářské práce byl tímto splněn. 
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