
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

ANALÝZA VYBRANÝCH 

PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:                                                                Bc. Lenka Plačková 

Vedoucí diplomové práce:                Ing. Hana Růčková 

OSTRAVA 2012 



 



 

Prohlášení  

- Celou diplomovou práci, včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons Attribution - 

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití, mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

V Šilheřovicích dne 30. 4. 2012              ..............................................                                                        

         Lenka Plačková 



 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na tři klíčové personální procesy. Jsou jimi 

získávání, výběr a následná adaptace zaměstnanců. Pro svou práci jsem si vybrala 

společnost Bochemie a.s., ve které budu tyto tři procesy analyzovat. Cílem práce je mimo 

samotné analýzy i návrh potřebných opatření pro zlepšení. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich je charakteristika společnosti, v níž 

popisuji společnost, předmět její činnosti, politiku jakosti a vztah ke svým zaměstnancům. 

Druhá část je věnována teorii dané problematiky. Jsou zde uvedeny základní 

personalistické pojmy, důvody získávaní zaměstnanců, metody výběru a průběh adaptace. 

Třetí část je praktická, ve které jednotlivé procesy analyzuji. Poslední čtvrtá část stručně 

shrnuje dosažené poznatky a navrhuje opatření vedoucí k zlepšení.   

Klíčová slova: získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, adaptace zaměstnanců, 

zaměstnanec, výběrové řízení, assessment centrum, pohovor 

Summary 

This thesis is aimed to a three crucial personnel processes. These are recruitment, 

selection and subsequent adaptation of the employees. The Bochemie a. s. Company was 

chosen for this thesis and mentioned processes were analysed there. The aim of the thesis 

is except analysis itself also proposition necessary arrangements for improvement. 

Thesis is divided to four parts. First of them is the characteristic of the company. 

Company itself, object of its activity, strategy of quality and the relations to the emloyees 

are mentioned there. Second part is devoted to the theory of stated issues. There are 

mentioned basic personalistic terms, the reasons for recruitment of the employees, the 

methods of selection and the progress of adaptation. The third part is practical and I 

analyse single processes there. The last part briefly summarize reached pieces of 

knowledge and suggests arrangements leading to an improvement. 

Keywords: recruitment, employee selection, adaptation employees, employee, tender 

assessment center, interview 
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1  Úvod 

Dle mého názoru je strategie řízení lidských zdrojů velmi důležitá. Je třeba správně 

stanovit, kolik a jaké lidi bude podnik potřebovat pro naplnění svých záměrů. Další otázky, 

kterými by se mělo řízení lidských zdrojů zabývat, jsou: kde se zdroje, které podnik 

potřebuje, nacházejí, jak bude s tímto lidským kapitálem zacházet a jestli dosáhne toho, že 

se jejich potenciál a schopnosti přemění ve výkon. 

 Důvod výběru tohoto tématu je prostý. Myslím si, že lidé by měli být pro podnik 

na prvním místě. Lidé totiž tvoří jediný zdroj podniku, který má tu schopnost, že vytváří 

hodnotu a nové nápady. Umí také vytvářet a rozvíjet nové výrobky a služby. Jsou to tedy 

právě oni, kdo jsou hybným motorem veškerých změn, které se odehrávají. Závisí na nich, 

zda bude potenciál společnosti růstový, stagnující, nebo klesající. Podnik může disponovat 

nejnovějšími technologiemi a postupy, ale musí mít zkušené a kreativní zaměstnance, aby 

je správně užíval a vytvářel tak pro podnik konkurenční výhodu. Myslím si ale, že na 

dnešním trhu práce není snadné najít kvalifikované a kreativní zaměstnance, připravené 

pracovat v týmech a zapojit se do podnikových procesů, a tím se angažovat do plnění cílů 

organizace. I kdyby splňovali všechny uvedené vlastnosti, není zaručen úspěch. Proto je 

třeba dále rozvíjet jejich kompetence a udržovat jejich motivaci i angažovanost. Každý 

podnik by měl svým zaměstnancům nabízet takové pracovní podmínky, finanční i 

nefinanční odměny a příležitosti pro rozvoj, aby byla zajištěna stála pozitivní motivace, 

díky které budou odvádět kvalitnější práci. 

Cílem mé práce je analýza personálních činností, kterými jsou 

získávání, výběr a adaptace zaměstnanců. Pro práci jsem si vybrala společnost Bochemie 

a.s., která je jedním z předních českých  představitelů v oblasti chemického průmyslu.                        

Získávání zaměstnanců je nepřetržitým procesem, při kterém jsou vyhledáváni 

nejvhodnější uchazeči o místo. Dle mého názoru není až tak lehké vybrat správného 

uchazeče na správné místo, proto následuje proces výběru. Možností výběru je mnoho, 

záleží např. na finanční situaci podniku nebo na tom, jak rychle daného zaměstnance 

potřebuje. Proces adaptace nově přijatých zaměstnanců by měl mít pro podnik stejný 

význam jako jejich výběr. Pokud se zaměstnanci nebudou cítit v kolektivu dobře, nebudou 

odvádět práci takovou, jaká se od nich očekává. 
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Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje seznámení se společností 

Bochemie a.s. Druhá část je věnována teoretickým východiskům z oblasti personalistiky, 

zaměřené především na proces přijímání, výběru a adaptace. Stěžejní části je analýza 

těchto činnosti. Zde je popsáno, jak tyto procesy probíhají ve vybrané společnosti, a názory 

zaměstnanců na danou problematiku. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení 

dotazníkového šetření a interview, které bylo se zaměstnanci společnosti provedeno. Poté 

jsou navrženy případné návrhy na zlepšení zjištěných nedostatků týkající se zkoumaných 

oblastí.  
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2 Charakteristika vybraného podniku 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost Bochemie a.s., která sídlí 

v Bohumíně, na Lidické ulici 326. Jedná se o akciovou společnost, která se řadí mezi 

středně velké společnosti, jejíž roční obrat činí 700 000 000 Kč. Disponuje základním 

kapitálem ve výši 380 900 000 Kč, který tvoří 3809 akcií o hodnotě 100 000 Kč.     

Bochemie a.s. je zároveň mateřskou společnosti nadnárodní skupiny Bochemie Group 

[9,13].  

V přílohách č. 3 a 4 jsou uvedeny organizační struktury Bochemie a.s., respektive 

Bochemie Group. 

 

 

Obrázek č. 1: Logo BOCHEMIE GROUP 

Zdroj: http:// www.bochemie.cz 

2.1 Charakteristika Bochemie a.s. 

Bochemie a.s. je firma založena v roce 1904, která se zaměřuje na výrobu a 

následný prodej výrobků chemického charakteru. Bochemie jako akciová společnost 

vznikla až v roce 2008. Do tohoto roku působila společnost jako s.r.o. Výrobky společnosti 

jsou velmi oblíbené i v zahraničí, což prokazuje 44% export. V příloze č. 5 jsou podrobně 

uvedeny předměty činnosti společnosti [9]. 

Jelikož jde o prestižní firmu, je zde nezbytná i certifikace, jak pro procesy, tak pro 

výrobky. Mezi certifikáty, které vlastní, patří např. certifikát jakosti norem ISO 9001, ISO 

14001 a dále certifikáty CE hned u několika výrobků. Je také hrdým majitelem čestného 

ocenění Odpovědného podnikání v chemii - RESPONSIBLE CARE, což je dobrovolný 

program zaměřený na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí. Společnost má také 

http://www.bochemie.cz/
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zařízenou environmentální politiku, už více jak 30 let se věnuje systematickému snižování 

negativních vlivů na životní prostředí způsobovaných svým provozem [9]. 

2.2 Politika jakosti 

Základní principy politiky jakosti vycházejí z dlouhodobé strategie společnosti. 

Formulovány jsou dlouhodobým strategickým plánem rozvoje regionu, přihlíží se také 

k výsledkům přezkoumávání systému jakosti [14]. 

2.2.1 Základní hodnoty společnosti 

Tvořiví zaměstnanci jsou zásadním zdrojem pro prosperitu společnosti. Jejich 

profesionalita, spolupráce a sounáležitost se společností jsou základní pilíře pro úspěch. 

Prvořadým zájmem společnosti je kvalita, která pak vede k věrným zákazníkům 

a k motivovaným spokojeným zaměstnancům [14]. 

2.2.2 Firemní kodex 

Ve společnosti hrají názory zaměstnanců a také jejich spokojenost velkou roli. 

Proto se zde pravidelně provádějí sociální audity a hodnotící pohovory, ve kterých se 

mohou jednotliví zaměstnanci přímo vyjádřit. Sociální audit i hodnotící pohovory jsou 

prováděný pravidelně co dva roky [20]. 

K sociálnímu auditu jsou systémem náhodného výběru vybráni zaměstnanci z celé 

firmy, z různých pracovních pozic ve skupinách jak dělníků, tak technicko-hospodářských 

pracovníků. Účastní se jej 20 % zaměstnanců společnosti. Zaměstnanci se vyjadřují 

prostřednictvím dotazníků k nejrůznějším otázkám týkajících se společnosti [17]. 

Hodnotící pohovor probíhá s přímým nadřízeným daného zaměstnance. Každý 

zaměstnanec dostává prostor vyjádřit se k různým problematikám, např. k hodnocení své 

práce, osobních pracovních cílů, spolupráci s kolegy, nadřízenými a podřízenými. Tímto je 

zaměstnanci poskytnuta zpětná vazba k jeho pracovním výkonům, znalostem a zájmu o 

práci. V konečné fázi pohovoru se zaměstnanec společně s vedoucím dohodnou na 

návrzích na zlepšení a na stanovení cílů pro další období [17]. 
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2.2.3 Vztah společnosti k zaměstnancům 

Společnost se zavazuje vytvářet vhodné pracovní podmínky, v nichž chrání a 

podporuje své zaměstnance za podmínek jednání, jež nejsou v rozporu s firemním 

kodexem, ani základními firemními hodnotami i vnitropodnikovými normami [17]. 

Vedení firmy se pak zavazuje k takovému jednání se zaměstnanci, ze kterého 

vyplývá zajištění stability a prosperity společnosti. Dále usiluje o účelné využívání znalostí 

a schopností svých zaměstnanců. Napomáhá jim jak v osobním rozvoji, seberealizaci tak i 

ve zvyšování kvalifikace a vzdělávání. Ze zaměstnanců systematicky vyhledává schopné, 

obětavé, čestné, loajální a ctižádostivé pracovníky, které vychovává pro vedoucí funkce. 

Vedení společnosti vyžaduje spolupráci vedoucích pracovníků s ostatními zaměstnanci 

[17].  

2.2.4 Vztah zaměstnanců ke společnosti 

Zaměstnanci se zavazují k respektování zájmů společnosti, které plní a ctí. Očekává 

se od nich, že: 

 budou svěřenou činnost vykonávat za všech okolností kvalitně, s maximální aktivitou, 

důsledností, odpovědností a přesností, 

 budou jednat vždy jako součást celého kolektivu a vystupovat jako reprezentanti 

společnosti, 

 budou vůči firmě zcela otevření, upřímní a korektní, 

 ve vzájemných vztazích budou usilovat o toleranci a uznávat všechny své 

spolupracovníky jako rovnocenné partnery, budou kolegiální a také budou napomáhat 

vnitrofiremní informovanosti [17].  
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3 Teoretická východiska 

Lidé disponují vrozenými schopnostmi, postoji a osobní energií vnášející do práce, 

kterou provádějí. Proto tvoří pro podnik nejcennější zdroj, který rozhoduje o jeho 

prosperitě. Lidé vytvářejí lidský kapitál a sami se rozhodují kdy, jak a do jakého cíle ho 

budou vynakládat. Bez lidí a jejich potenciálu by nebylo možné využívat ostatní zdroje 

podniku. Jak materiální, tak i finanční zdroje potřebuji někoho, kdo je oživí a uvede do 

pohybu. Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý konkurenční tlak donutil 

jednotlivé podniky k tomu, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých 

zaměstnanců. Uvědomily si totiž, že nahradit zaměstnance je velmi složité a v mnohých 

podnicích jsou zaměstnanci jedinou a podstatnou konkurenční výhodou [2]. 

3.1 Získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců je činnost, která zajišťuje, aby volná pracovní místa 

v podniku přilákala dostatečné množství uchazečů v odpovídajícím časovém rozmezí s 

minimálním vynaložením nákladů. Jde o nepřetržitý proces, při kterém se vyhledávají ti 

nejvhodnější uchazeči o zaměstnání. Je ovšem důležité, aby tento proces zajistil takový tok 

informací, který by spojoval poptávku s nabídkou. Nabídku zde tvoří podnik hledající 

pracovní síly a poptávku osoby hledající práci [2,6]. 

3.1.1 Zdroje pracovních sil 

Podnik by měl v první řadě volit uchazeče z vnitřních zdrojů, což je logické, 

protože uchazeč je seznámen s podnikem jako takovým a především zná jeho cíle a 

strategie. Pokud se ve vlastních zdrojích nenajdou vhodní lidé, je podnik nucen vybírat ze 

zdrojů vnějších [1,6]. 

 Vnitřní zdroje představují zaměstnanci, které podnik uspořil díky technickému 

rozvoji, zaměstnanci uvolňování v důsledku organizačních změn a zaměstnanci, kteří chtějí 

rozvíjet svou kariéru. 

 Vnější zdroje pak představují nezaměstnaní uchazeči z úřadů práce, absolventi 

vysokých a středních škol a lidé, kteří chtějí změnit své dosavadní zaměstnání. 
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3.1.2 Metody získávání zaměstnanců 

Volba metod získávání zaměstnanců je závislá na zdrojích pracovních sil, na situaci 

na trhu práce, úrovni kvalifikace práce, finančních prostředcích. Existují různé metody, 

podnik se většinou neomezuje jen na jednu. Mezi nejčastěji používané patří:  

 Uchazeči o zaměstnání se nabízejí sami 

Uchazeči se nabízejí podniku sami díky tomu, že je pro ně atraktivní. Může to být buď 

díky jeho pověsti nebo dobře placené či prestižní práci. Tato metoda je metodou pasivní, 

díky ní podnik ušetří peníze za inzerci. Nevýhodou pak může být to, že uchazeči mívají 

zkreslené představy, které se po přijetí nenaplní [1,4]. 

 Doporučení zaměstnancem podniku 

Je nutné, aby podnik vytvořil určité informační povědomí o volném pracovním místě.  

Tato metoda je opět metodou pasivní, šetří náklady podniku, ale oproti předcházející 

metodě je zde zajištěna určitá spolehlivost, protože se předpokládá, že stávající 

zaměstnanec uchazeče důkladně informuje o tomto místě. Taktéž se předpokládá, že by do 

podniku nepřivedl nikoho špatného. Ve většině případů se jedná o příbuzné a známé [1,4]. 

 Vývěsky, letáky, inzerce 

Metody slouží k hromadnému oslovení potenciálních uchazečů. Patří zde vývěsky 

umístěné uvnitř podniku, nebo i mimo něj, letáky vhazované do poštovních schránek a 

inzeráty v tisku [1,4]. 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Podnik provozuje nebo se podílí na provozu vzdělávacích institucí. Tím si v podstatě 

vychovává vlastní zaměstnance. Nevýhodou je to, že podnik čeká, až studenti dostudují a 

po tuto dobu musí místo dočasně obsadit [1,4]. 

 Spolupráce s úřady práce 

Velmi výhodná metoda. Úřady práce bezplatně zprostředkují zaměstnání, tím pádem 

podnik ušetří peníze za náklady, které by musel použít. Navíc podniku poskytnou 

informace o uchazečích. Bohužel výběr z uchazečů úřadu práce je poměrně omezený [1,4]. 
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3.1.3 Shromažďování informací  

Podnik zveřejní nabídku zaměstnání vybranými metodami a po časově omezené 

období se o něj uchazeči ucházejí. Po ukončení této fáze nastává fáze shromažďování 

dokumentů o jednotlivých uchazečích [1]. 

3.1.4 Předvýběr 

Ze shromážděných žádostí, které podnik obdržel, je třeba vybrat nejvhodnější 

uchazeče. Sestaví se jejich seznam, uchazeči mohou být požádání o vyplnění podnikového 

dotazníku, sepsání životopisu a motivačního dopisu. Následně jsou uchazeči porovnávání 

s klíčovými kritérii pracovního místa a třídění do skupin: velmi vhodní, vhodní, nevhodní. 

Velmi vhodní uchazeči se opět třídí až do té doby, dokud nebudou tvořit stanovenou 

skupinu, která bude pozvána k pohovorům. Uchazečům nacházejícím se ve skupině 

„vhodní“ se zasílá rezervační dopis, kterým se uchazeči oznamuje, že v případě uvolnění 

jiného místa bude automaticky kontaktován [6]. 

3.2 Výběr zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců je proces, který navazuje na předvýběr. Jeho smyslem je 

doporučit přijetí správného uchazeče na správné místo. Posuzují se zde osobní 

charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilita. Tento proces je nutné začít 

sestavením kritérií hodnocení uchazečů a výběrem metody, kterou je budeme hodnotit [6]. 

3.2.1 Kritéria pro výběr 

V praxi používáme tři druhy kritérií výběru a to celopodniková, útvarová a kritéria 

příslušného pracovního místa [6,7]. 

Celopodniková kritéria spočívají ve schopnostech uchazeče přijmout hodnoty 

podniku a přispívat k jeho rozvoji [6,7]. 

Útvarová kritéria se týkají týmů, ve kterých bude uchazeč pracovat. Uchazeč musí 

disponovat takovými vlastnostmi, aby zapadl do daného kolektivu.  
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Kritéria pracovního místa jsou sice při výběru nejdůležitější, ale v praxi se dává 

přednost prvním dvou, jelikož se upřednostňuje týmová práce a rozvoj mezilidských 

vztahů [6,7]. 

3.2.2 Fáze výběru 

Výběr zaměstnanců se skládá ze dvou fází, a to z předběžné a vyhodnocovací [6]. 

Předběžná fáze spočívá v definování pracovního místa, které má být obsazeno. Je 

založena na zkoumání osobních vlastností, znalostí a dovedností uchazečů, specifikaci 

požadavků na vzdělání, kvalifikaci a praxi pro obsazované místo. Následná vyhodnocovací 

fáze spočívá ve vyhodnocování informací získaných od uchazečů a jejich hodnocení podle 

zvolených metod výběru [6]. 

V praxi se využívají různé kombinace těchto metod. Volba závisí především na 

charakteru a obsahu práce obsazovaného místa. Patří zde zkoumání dotazníků, životopisů, 

předběžný rozhovor, testování, zkoumání referencí, rozhodnutí o výběru uchazeče, jeho 

informování o rozhodnutí atd. [6]. 

3.2.3 Metody výběru 

V praxi se užívá několik možností posuzování uchazečů. Nejčastěji využívanou 

metodou bývá přijímací pohovor. Žádná z metod není absolutně spolehlivá, proto je 

vhodná kombinace několika metod [1,6]. 

Životopis 

Jedná se o dokument obsahující stručný přehled o uchazeči. Uvádí se zde zejména přehled 

vzdělání, pracovních zkušeností, speciální znalosti a dovednosti. Nejčastěji se používá 

strukturovaný životopis. Existuje i beletrizovaný životopis, úřední životopis a europass 

[1,6]. 

Pohovory 

Individuální pohovor slouží k účelové konverzaci, jejímž úkolem je navázat s uchazečem 

vztah, doplnit informace, které jsme se nedozvěděli z životopisu a referencí, a posoudit zda 

se daný uchazeč hodí na obsazované místo [1,6]. 
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Podnikový dotazník 

Dotazník je složený z otázek, jejichž cílem je získat názor uchazečů na dané oblasti [1,6]. 

Assessment centrum 

Je komplexnějším přístupem, který věnuje největší pozornost chování uchazeče. Je založen 

na různých úkolech, jež simulují výkon uchazeče v daných rolích. Podle toho jak 

v určitých situacích reagují, jak se pro dané místo hodí. Navíc je najednou hodnoceno 

několik uchazečů a tím je zajištěno vzájemné působeni mezi nimi [1,3,6]. 

Testy způsobilosti 

Podnik si zvolí, jaké testy bude aplikovat. Může se jednat o testy inteligence, testy 

schopností, testy znalostí a dovedností, osobnostní testy [1,6]. 

Zkušební doba  

Přijetí nejvhodnějších uchazečů na zkušební dobu je jednou z nejvíce efektivních metod 

výběru. Až prací v podniku můžou uchazeči ukázat své kvality [1,6]. 

3.2.4 Závěrečné fáze výběru 

Na základě úspěšné cesty fází výběru se uchazeč dostává do závěrečné fáze, která 

začíná potvrzením nabídky zaměstnání. Poté nastává čas pro sepsání pracovní smlouvy.  

Ta musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, např. pracovní povinnosti, název 

pracovního místa, jméno toho, komu je zaměstnanec odpovědný. Taktéž by zde měly být 

uvedeny informace o mzdě, příplatcích, pracovní době, nároku na dovolenou, na 

penzionování atd. Posledním krokem pak je sledování a podpora nového zaměstnance. 

Toto sledování slouží podniku k tomu, aby dokázal vyhodnotit případné uchazečovy 

problémy. Slouží také k tomu, aby podnik prověřoval vhodnost zvolených výběrových 

postupů a metod [1,6]. 

3.3 Adaptace zaměstnanců 

Adaptace je proces aktivního přizpůsobování se daným podmínkám a požadavkům 

nového místa. Jde o schopnost uchazeče být dokonale připraven na toto nové místo a na 

vše, co má s ním něco společného [3]. 
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Adaptaci můžeme rozdělit na pracovní a sociální [5]. 

 Pracovní adaptace spočívá v přizpůsobení se práci, pracovnímu prostředí. 

 Sociální adaptace spočívá v přizpůsobení se vztahům ve skupině i celém firemním 

prostředí, sociálním normám, zvykům. 

Mezi osobní předpoklady adaptace patří odborná připravenost, výkonová 

připravenost, osobní vyhraněnost, hodnotová orientace a motivace.  

Mezi sociální podmínky adaptace patří pracovní podmínky, technické vybavení 

pracoviště, technologie, způsob řízení, podniková kultura a mimopracovní vlivy. 

3.3.1 Oblasti adaptace 

Adaptace nových zaměstnanců se podle odborné literatury rozděluje na: 

Celopodnikovou, která spočívá v tom, že noví zaměstnanci by měli být ústně 

seznámení s informacemi týkajících se místa. Hlavním důvodem je zodpovězení jejich 

případných otázek. Po této fázi by měla nastat fáze, kdy jsou zaměstnanci seznámení 

s konkrétním pracovištěm [5,6]. 

Útvarovou, která spočívá v seznámení se s nadřízenými pracovníky a konkrétní 

prací, kterou budou zaměstnanci vykonávat, i s konkrétním pracovištěm. Vedoucí útvaru 

by měl nového zaměstnance uvítat se všemi spolupracovníky a poté ho důkladně seznámit 

s pracovištěm [5,6]. 

3.3.2 Plán adaptace 

Plán adaptace pracovníka spočívá ve vytvoření harmonogramu adaptace, kde jsou 

sepsány definované aktivity, které bude nový zaměstnanec absolvovat [5]. 

Těmito aktivitami obvykle bývají:  

1. předání základních informací o společnosti a písemných materiálů pro nové 

zaměstnance na personálním útvaru, 

2. rozhovor s přímým nadřízeným, seznámení pracovníka s jeho spolupracovníky,  

3. školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

4. vstupní školení pro nové pracovníky,  
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5. prostudování základních informací a písemných materiálů pracovníkem, 

6. rozhovor s nadřízeným, 

7. kontakt personálního pracovníka s pracovníkem, 

8. závěrečné písemné hodnocení průběhu adaptace, 

9. závěrečné hodnocení průběhu adaptace nadřízeným, 

10. rozhovor nadřízeného s pracovníkem k průběhu jeho adaptace.  

Šestý a sedmý krok se odehrávají opakovaně. První rozhovory se odehrávají v prvním 

týdnu, další v druhém popř. i v třetím týdnu po nástupu nového zaměstnance. V těchto 

rozhovorech by mělo být mimo sledování, jak se zaměstnanec adaptuje na prostředí i na 

skupinu také zjišťování jeho spokojenosti [5]. 
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4 Analýza personálních činností 

Tato kapitola je věnována analýze jednotlivých fázi výběru, přijímání a adaptaci 

zaměstnanců v mnou zvolené společnosti. Nejprve zde budou popsány jednotlivé fáze 

těchto personálních činností a jejich průběh. Poté dojde k jejich analýze. 

4.1 Zaměstnanci společnosti 

Společnost Bochemie a.s. zaměstnávala k 1. 12. 2011 434 zaměstnanců. Z tabulky 

uvedené v příloze č. 1. lze kromě podrobného věkového složení zaměstnanců také vidět, že 

je zde zaměstnáno 224 žen a 210 mužů. Průměrný věk zaměstnanců je 42 let. Dále zde lze 

vidět rozdělení zaměstnanců do jednotlivých úseků. V příloze č. 2 je uvedena organizační 

struktura provozního úseku, což je úsek s nejvyšším počtem zaměstnanců. 

4.2 Získávání zaměstnanců 

Nejčastější metodou získávání zaměstnanců je metoda, kterou se uchazeči nabízejí 

sami. Druhá nejčastější metoda spočívá v doporučení pracovního místa stávajícími 

zaměstnanci podniku. V minulosti společnost spolupracovala s chemickými učilišti a 

školami v Moravskoslezském kraji a tím si vychovávala své budoucí zaměstnance. Změna 

vedení společnosti vedla k ukončení této spolupráce, což je podle mě škoda, protože tak 

přichází o kvalifikované a motivované uchazeče, kteří by dokázali dokonale obsadit 

konkrétní pracovní místo. 

4.2.1 Zdroje získávání 

Společnost Bochemie a.s. se zaměřuje na získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů. 

Toto získávání je preferováno, protože nabídnutím nového místa zvyšuje morálku a 

motivaci zaměstnanců. Pokud však mezi stávajícími zaměstnanci nejsou nalezeni vhodní 

kandidáti, přechází se k zdrojům vnějším. 
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4.2.1 Proces získávání 

Pro potřeby procesu získávání zaměstnanců stanovila společnost Bochemie a.s. 

metodický pokyn, jehož účelem je definovat obecný a jednotný postup a odpovědnosti při 

tomto procesu. 

Nábor a výběr zaměstnanců společnosti má v kompetenci personální úsek. O 

průběhu výběrových řízení a jejich organizaci rozhoduje personální manažer, s výjimkou 

pozic vrcholového managementu, kde o průběhu a formě výběrových řízení rozhoduje 

generální ředitel. Ten má právo si sám vybrat kandidáta na pozici odborného ředitele a to 

jak z vnitřních, tak i z vnějších zdrojů. Vybraný kandidát může být podroben dalšímu 

testování odborných a osobnostních předpokladů, jenž závisí na konkrétní pracovní pozici. 

V příloze č. 6 lze vidět postupový diagram tohoto procesu. 

Postup výběru a náboru zaměstnanců:  

1. Vedoucí pracovník, který požaduje nové obsazení dosavadní pracovní pozice, se 

souhlasem příslušného odborného ředitele zasílá písemně personálnímu manažerovi 

vyplněný formulář nazvaný jako požadavek na obsazení pracovního místa.  

 2. V případě přijetí uchazeče na nově vytvořené pracovní místo musí být toto místo 

schváleno a změněno ve Funkčním schématu odborných úseků. Dále musí být proveden 

popis tohoto pracovního místa. Další postup je pak stejný jako v předcházejícím kroku. 

V případě, kdy je na nově vytvořené pracovní místo přijat zaměstnanec z vnitřních zdrojů, 

vznikne potřeba obsadit jeho původní místo. V tomto případě se postupuje opět podle 

bodu 1. 

3. Personální manažer ve spolupráci s vedoucím pracovníkem určuje způsob a 

realizaci výběrového řízení s přihlédnutím k možnosti obsazení pracovní pozice vnitřním 

kandidátem. Personální úsek na základě Požadavku na obsazení pracovního místa 

vyhledává nejvhodnější kandidáty do výběrového řízení.  

4.3 Výběr zaměstnanců 

Než se budu zabývat jednotlivými metodami a postupy výběru, uvedla bych zde 

jednotlivé odpovědnosti pracovníků podle příslušných pracovních pozic, protože dle mého 

názoru je stanovení pravomocí základním kamenem celého procesu. 
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Za dělnické pozice a nižší pozice THP (laboranti, pracovníci údržby) odpovídá 

referent zaměstnaneckých věcí.  

Za střední THP pozice (obchodní reprezentanti, výzkumní pracovníci, nákupčí) 

odpovídá manažer rozvoje lidských zdrojů. 

Za vyšší THP pozice a vedoucí pracovníky odpovídá personální manažer.  

Za pozice TOP managementu odpovídá generální ředitel. 

4.3.1 Metody výběru 

Metody výběru zaměstnanců lze řadit do dvou skupin. Jde o kandidáty z vnitřních a 

vnějších zdrojů. Společnost Bochemie a.s. preferuje kandidáty z vnitřních zdrojů. Pokud 

však ve společnosti vhodného kandidáta nenajde, musí vybírat kandidáty ze zdrojů 

vnějších. Oba tyto způsoby výběru mají různý průběh a mají rozdílné požadavky na 

kandidáty. 

Kandidáti z vnitřních zdrojů 

Kandidáti na pozice středních, vyšších THP a vedoucích pracovníků jsou 

podrobováni psychologickému testování při použití testů na průzkum osobnostních 

charakteristik, testů na průzkum interpersonálních charakteristik, testů na ověření cizích 

jazyků, odborných znalostí. Konkrétní metody testování vyplývají z dané pozice. Průzkum 

osobnostních charakteristik zpravidla provádí vedoucí pracovník ještě před tím, než je 

informace o volné pozici zveřejněna. Tímto si otipuje vhodné kandidáty. 

Kandidáti z vnějších zdrojů 

Uchazeči o kteroukoliv pozici jsou v administrativním kole posuzováni na základě 

předložených životopisů. Výjimečně i jiných předložených písemných podkladů, např. 

osobního dotazníku, hodnocení a referencí od předchozích zaměstnavatelů, motivačního 

dopisu.   

Vybraní kandidáti, kteří prošli tímto kolem, prochází řízeným pohovorem vedeným 

personálním manažerem a vedoucím pracovníkem. Další kola výběrového řízení jsou 

stanovena v závislosti na vybírané pozici podle požadavků specifikovaných nároků 

plynoucích z popisu pracovního místa. Podle těchto nároku další kolo probíhá buď formou 

Assessment centra, testů odborných znalostí, jazykových testy, nebo jejich kombinací. 
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4.3.2 Výběrové řízení 

V předchozím bodu bylo zmíněno výběrové řízení, kterému se budu nyní 

podrobněji věnovat a rozebírat jednotlivé metody, které jsou v mnou zvolené společnosti 

používané. Uvedené příklady modelových situací AC jsou pouze orientační. Samozřejmě 

je používaná celá řada těchto modelových situaci, jejichž výběr je dán požadavky na 

konkrétní pracovní místo. 

 Individuální pohovor 

Individuální pohovor probíhá na základě uchazečova životopisu. Tazatel se zajímá 

např. jaká je skutečná motivace kandidáta, co mu vadilo/vyhovovalo na předchozím 

pracovním místě, co ví o společnosti Bochemie a.s., proč se zde hlásí, jak může svými 

znalostmi, schopnostmi či zkušenostmi firmě prospět, jaké jsou jeho osobnostní vlastnosti 

a zvyklosti, jaké jsou jeho schopnosti týmové spolupráce. 

 Assessment centrum  

AC je časově ohraničená multisituační zkouška, kterou je obtížné definovat. 

Obsahuje totiž řadu dílčích metod. Jedná se o zkoušku, jež nemá jednoznačně správný 

výsledek. Multisituačnost spočívá v situaci, která umožňuje opakované zhodnocení 

individuální a skupinové práce i sebeposouzení. 

AC prováděné ve společnosti Bochemie a.s. není AC v pravém slova smyslu. Kvůli 

časové úspoře vedoucího pracovníka trvá většinou jen půl dne. Jde tedy spíše o skupinový 

pohovor.     

O užití této metody a jejím složení rozhoduje před každým výběrovým řízení 

personální manažer ve spolupráci s příslušným odborným vedoucím na základě 

nadefinovaných požadavků pracovního místa. 

AC jsou podrobování zejména obchodní zástupci, manažeři a vedoucí obchodních 

pozic. Této zkoušce jsou vždy podrobeni uchazeči tvořící skupinu 10 - 12 osob.  

První část zkoušky trvá zpravidla 5 hodin a obsahuje: 

1. Představení kolegy - Každý uchazeč má pět minut na zjištění informací o svém 

kolegovi. Poté se ho během pěti minut pokusí představit. Hodnocena je kvalita získaných 

informací i vystupování. 
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2. Modelovou situaci, která nemá souvislost s výkonem práce - Uchazeči se rozdělí do 

dvou skupin, a to na akcionáře a hráče sportovního klubu, který disponuje nejlepšími hráči 

a přesto se mu při utkáních nedaří. Při této situaci se hodnotí, jak obě skupiny mezi sebou 

komunikují a vyjednávají. 

3. Individuální pohovor  

4. Modelovou situaci vztahující se k výkonu práce - Mezitím co probíhá individuální 

pohovor, zbývající uchazeči vypracovávají buď esej na stanovené téma, nebo 

psychologické testy. 

5.  Modelovou situaci týkající se prodeje - Uchazeči mohou mít zkušenosti v oboru, ale 

také je mít nemusí, proto jsou podrobeni dvěma situačním testům. První z nich se týká 

prezentaci abstraktního produktu. Uchazeči dostanou základní informace o produktu a 

snaží se ho prodat. V druhé situaci dostanou uchazeči konkrétní produkt, který musí prodat 

(např. SAVO WC). Jelikož mají k dispozici pouze daný produkt, hodnotí se mimo 

prezentace i otázky vztahující se k tomuto produktu, např. cena, obrat, postavení na trhu, 

konkurence výrobku. 

Po této zkoušce proběhne tzv. rozstřel. Uchazeči postupující do dalšího kola jsou 

dále testování pomoci:  

1. Modelové situace, v nichž skupina musí spolupracovat (Protiatomový kryt) - viz 

příloha č. 10. Zde jde o to, aby se kandidáti dohodli na jedné z možností. U této modelové 

situace se hodnotí schopnost přesvědčování a ovlivňování. 

2. Modelové situace, v nichž členové jdou proti sobě (Auta) - viz příloha č. 11. Zde se 

hodnotí průbojnost uchazečů. 

3. Hodnocení - jednotlivci musí seřadit všechny uchazeče od nejlepšího po nejhoršího a 

říct, proč je takto seřadili.  

Tímto hodnocením AC končí. Po vyhodnocení personalista telefonicky kontaktuje všechny 

uchazeče a seznámí je s výsledy výběrového řízení. 

Metoda je velmi účinná, protože pozorovatele hodnotí několik aspektů chování 

uchazečů. Prvním aspektem je osobní prezentace. Uchazeč je hodnocen už od vstupu do 

místnosti. Hodnotí se především komunikační schopnost, oční kontakt, gestikulace, 
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celkové vystupování a vyjadřování. Dále je posuzován aspekt týmové práce, vlivy 

jednotlivých členů skupiny, agresivita, soutěživost a vůdcovství. 

  Testy odborné způsobilosti a jazykové testy 

Za přípravu znění odborných úkolů zodpovídá příslušný odborný vedoucí ve 

spolupráci s personálním manažerem. Testy pro absolventy škol mají podobu testů, které 

zkoumají, jak jejich odborné znalosti, tak i znalosti všeobecné (např. chemické testy, 

marketingové testy). Testy pro ostatní uchazeče mají formu 3 - 4 otázek z oboru, např. 

laboranti dostanou otázky z chemie, technik otázky z techniky, IT otázky z informatiky. 

V příloze č. 12 je uveden anglický text REACH. 

4.4 Adaptace zaměstnanců 

Adaptace je fází, která následuje po konečném rozhodnutí o přijetí uchazeče. Jde o 

proces rychlého převzetí potřebných odborných znalostí a praktických dovedností, a 

ověření předpokladů pro úspěšný výkon pracovního místa. 

4.4.1 Proces adaptace 

Snahou každého vedoucího pracovníka bývá organizování prvního pracovního dne 

nového zaměstnance. Hlavním úkolem tohoto nadřízeného pracovníka je vypracování 

adaptačního plánu podle metodického pokynu společnosti. Dalším jeho úkolem je zajištění 

potřeb pro obsazované pracovní místo, jako např. PC, mobilní telefon, služební automobil. 

Adaptace nově přijatých zaměstnanců je šestiměsíční. Probíhá na základě 

individuálního plánu zaměstnance sestaveného nadřízeným pracovníkem, který stanovuje 

cíle pracovního výcviku zaměstnance v tomto období. Jde např. o jeho převedení do jiných 

útvarů, aby se seznámil i s jinými organizačními útvary společnosti, účast na vzdělávacích 

akcích, cíle samostudia a výsledky hodnocení adaptačního procesu.  

Nadřízený pracovník dále odpovídá za průběžnou a závěrečnou kontrolu 

adaptačního procesu, na jejímž základě navrhuje případné změny. Kontrola průběhu a 

výsledků adaptace se provádí dvěma hodnotícími pohovory v průběhu prvních dvou 

měsíců a před koncem třetího. Cílem je ověření úspěšnosti adaptace popř. návrhy změn.  

V případě, kdy se zaměstnancem nebyl rozvázán pracovní poměr ve zkušební době, 
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probíhá kontrola opět dvěma hodnotícími pohovory, a to v průběhu pátého a před koncem 

šestého měsíce.  

Ze všech těchto hodnotících pohovorů vede nadřízený pracovník záznamy, které 

jsou poté odevzdávány personálnímu odboru. Podle hodnocení se rozhoduje, zda je či není 

zaměstnanci dána pracovní smlouva na dobu neurčitou, viz příloha č. 7. 

4.4.2 První den a jeho organizace 

Ve svém prvém pracovním dnu obdrží zaměstnanec tzv. „welcome paper“, který 

obsahuje uvítání zaměstnance a seznámení s organizační strukturou, informacemi o vedení 

společnosti, kontakty na personalisty a na další klíčové osoby podle konkrétního 

pracovního místa, a v neposlední řadě i adresu, webové stránky a intranet společnosti.  

Dále se musí zaměstnanec podrobit lékařské prohlídce u smluvního závodního 

lékaře. Pro absolvování lékařské prohlídky je potřeba uchazečovy zdravotní dokumentace 

nebo alespoň výpis z lékařské dokumentace praktického lékaře. 

Po návratu od lékaře podepisuje zaměstnanec pracovní smlouvu a obdrží u vedoucí 

personálně-mzdové agendy tzv. „píchačku“ se jménem a osobním číslem. Ta slouží 

k evidenci docházky. Zaměstnanec je zde povinen si zaznamenat každý svůj příchod a 

odchod do/ze zaměstnání. 

Další nepostradatelnou fázi adaptace je školení BOZP a PO, která je rozdělena do 

dvou částí. První z nich provádí bezpečnostní technik. Jde o školení o obecných 

povinnostech při BOZP a PO. Toto školení domlouvá pracovník personálního útvaru. Po 

absolvování školení se podepisuje prohlášení potvrzující účast na školení a tento formulář 

se musí doručit zpět na personální odbor. Školení obvykle probíhá v prvním týdnu po 

nástupu do zaměstnání. 

Druhá část školení se vztahuje pouze na dělnické profese a provádí ji odborný vedoucí 

dané divize. Jedná se o konkrétní práva a povinnosti k BOZP a PO, které se vztahují 

k danému pracovnímu místu a pracovišti. Jako v předchozím případě se podepisuje 

prohlášení o proškolení. Toto školení probíhá ihned po nástupu na dané pracoviště. 

V den nástupu do práce obdrží dělníci také ochranné pracovní pomůcky v rozsahu, 

který se vztahuje k daným pracovním podmínkám, ve kterých bude zaměstnanec pracovat. 

Jedná se např. o pracovní obuv, ochranné oblečení, ochranné brýle atd. 
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V neposlední řadě dostane zaměstnanec identifikační kartu, jenž slouží jako průkaz 

zaměstnance. Pro zhotovení této karty pracovník personálního útvaru zaměstnance 

vyfotografuje. Identifikační karta slouží pro objednávání obědů a také pro vstup do areálů 

společnosti. 

4.5 Analýza personálních činností 

V podkapitole je věnována pozornost formulaci hypotéz a analýze získaných dat. 

4.5.1 Formulace hypotéz 

Na základě dotazníkového šetření byly stanoveny následující hypotézy:                            

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že alespoň 50 % zaměstnanců se dozvědělo o volném 

pracovním místě od již stávajícího zaměstnance společnosti. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že 70 % zaměstnanců si myslí, že informace získané během 

vstupního školení byly dostatečně užitečné. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že pro 80 % zaměstnanců bylo začlenění se do pracovního 

procesu snadné. 

Pro všechny tyto hypotézy byla stanovena hladina spolehlivosti 0,05, což znamená, 

že intervaly spolehlivosti byly počítány s 95% spolehlivostí. Pro výpočet hypotéz byl 

použit vzorec pro populační pravděpodobnost, viz příloha č. 9. 

4.5.2 Metoda sběru dat 

K analyzování současné situace ve společnosti Bochemie a.s. jsem si zvolila 

metodu formou dotazníků, protože tato metoda tazatele příliš dlouho nezdrží a je naprosto 

anonymní. Zároveň jde o nejpoužívanější a snadno vyhodnotitelnou metodu průzkumů. 

Dotazníkový průzkum byl proveden 19. – 29. března roku 2012. Zaměstnancům 

společnosti bylo osobně rozdáno 70 dotazníků. Osobní kontakt při rozdávání dotazníků 

jsem zvolila proto, že se tím zaručí 100 % návratnost a zamezí se tím případnému 

nepochopení otázek, či jiným nesrovnalostem. Zároveň se při tomto způsobu mohu od 

zaměstnanců dozvědět další užitečné informace k této tématice.  
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V příloze č. 8 je uveden dotazník, který byl použit pro účel sběru dat k analýze 

personálních činností společnosti. 

4.5.3 Analýza sběru dat 

Za spolupráce zaměstnanců jsem provedla analýzu zaměřenou na získávání, 

přijímání a adaptaci zaměstnanců ve společnosti. Výsledky šetření vypovídají o tom, jak 

byli zaměstnanci spokojeni s výběrovým procesem, a jak spokojeni byli se svou adaptací. 

Dalším výsledkem šetření bylo zjištění, jakým způsobem zaměstnanci počáteční etapu své 

kariéry v této společnosti vnímali. 

Záměrně jsem se při dotazování zaměřila na různě dlouhé pracovní poměry 

zaměstnanců, abych mohla zhodnotit a porovnat jak se personální procesy mění a vyvíjejí. 

Analyzovaná data jsem zpracovala v programu Microsoft office Excel 2007 do 

přehledného grafického zpracování: 

1) Dotazování se zúčastnilo 67 % žen a 33 % mužů, což znázorňuje následující graf. 

Tabulka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

muž žena 

23 47 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 1: Pohlaví dotazovaných zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2) Věkovou strukturu dotazovaných (rozdělenou do 4. skupin) lze vidět v následujícím 

grafu. Z grafu je patrné, že nejpočetnější skupinou, která se účastnila tohoto šetření je 

věková skupina 41 - 50 let. V této skupině se nacházejí starší pracovníci, keří disponuji 

léty zkušeností. Z grafu lze také vyčíst, že všechny skupiny dotazovaných jsou velmi 
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vyrovnané, což bylo při dotazování voleno záměrně, aby zde byly stejným dílem 

zastoupeny všechny kategorie. 

Tabulka č. 2: Do které věkové skupiny patříte? 

16 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 50 a více let 

17 17 19 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 2: Věkové skupiny dotazovaných zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3) Následující graf ukazuje, že 33 % zaměstnanců v této společnosti pracuje 3-9 let. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci, kteří zde pracují poměrně krátce (1-2 

roky). Tito pracovníci mají analyzované personální činnosti ještě v krátke paměti, a jejich 

názory mají pro mou práci nejpodstatnější význam. Z tohoto grafu lze dále vyčíst, že i přes 

ekonomickou krizi, která ČR v roce 2009 postihla, přijímání nových zaměstnanců nijak 

neovlivnilo. 

Tabulka č. 3: Jak dlouho jste zaměstnancem společnosti Bochemie a.s.? 

1-2 roky 3-9 let 10-15 let 16-20 let 
21 a více 

let 

16 23 13 6 12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 3:Počet odpracovaných let 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4) Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných pracovníků se odvíjí od věkové struktury 

zaměstnanců. Nepočetnější skupina zaměstnanců má středoškolské vzdělání (29 %). 

Z grafu je také patrné, že nejmenší skupinou (7 %) jsou pracovníci se základním 

vzděláním. Do této skupiny patří zejména pracovníci 4. skupiny (51 a více let), kteří si 

hned po dokončení povinné školní docházky museli hledat práci, vzhledem k době která 

zde byla.  

Tabulka č. 4:Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

základní vyučen/a 
vyučen/a s 

maturitou 

středo-           

školské 

vysoko-         

školské 

5 16 15 20 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5) Následující graf zobrazuje jednotlivé pracovní pozice. Nejpočetnější skupinou 

dotazovaných je s 57 % pozice dělníka, 34 % pak tvoří THP a 9 % manažeři. 

Tabulka č. 5: Na jaké pracovní místo jste byl/a přijat/a? 

dělník THP manažer 

40 24 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 5: Pracovní pozice dotazovaných zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6) Informace o volném pracovním místě získali dotazovaní zaměstnanci z různých zdrojů. 

Nejvíce dotazovaných (63 %) tyto informace získalo od známého, který je již 

zaměstnancem společnosti. Téměř polovina osob navíc označila jako osobu, od které 

získala informace rodinného příslušníka. Tento způsob získávaní je nejefektivnější a pro 

společnost nejméně nákladný, jak jsem se již zmínila v teoretické části. Druhou 

nejpočetnější odpovědí bylo získání informací z jiného zdroje - internet (23 %). 

Následující graf také ukazuje, že z vývěsek či letáku se informace nedozvěděl žádný 

z dotazovaných. 

Tabulka č. 6: Odkud jste získal/a informace o volném pracovním místě? 

z úřadu práce 

od 

zaměstnance 

společnosti 

z vývěsek či 

letáku 
z jiného zdroje 

10 44 0 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 6: Získání informací o volném pracovním místě 

Zdroj: Vlastní zpracování 

7) Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce dotazovaných vedlo k výběru pracovního 

místa ve společnosti blízkost k bydlišti (44 %), 23 % při výběru zaujala náplň práce. 

Poněkud vyrovnané jsou pak odpovědi týkající se platebních podmínek, zaměstnaneckých 

výhod a jiných, jako např. nutnost potřeby zaměstnání či vyučení přímo pro firmu. 

Tabulka č. 7: Co Vás vedlo k výběru pracovního místa ve společnosti Bochemie a.s.? 

náplň 

práce 

blízkost k 

bydlišti 

zaměst. 

výhody 

platební 

podmínky 
jiné... 

16 31 7 8 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 7: Výběr pracovního místa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

8) Na tomto grafu lze vidět, že 66 % dotazovaných absolvovalo výběrové řízení a 34 % 

bylo přijato bez něj. Mezi ty, kteří výběrové řízení neabsolvovali, patří ti zaměstnanci, 

kteří byli přímo pro společnost vyučení, tudíž nastupovali automaticky, nebo kteří 

nastoupili brigádně a posléze na daném pracovním místě zůstali, a v neposlední řadě i 

zaměstnanci, kteří zde pracují více jak 20 let.  

Tabulka č. 8: Absolvoval/a jste výběrové řízení? 

ano ne 

46 24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 8: Absolvování výběrového řízení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

9) Tento graf ukazuje, že největší část dotazovaných (74 %) absolvovala v rámci 

výběrového řízení individuální pohovor. Jednalo se především o dělníky, nižší a střední 

THP. Metodu AC absolvovalo 20 % dotazovaných, jimiž byli zejména manažeři. Testy 

odborných znalosti jsou vyžadovány velmi zřídka, vyžaduje-li to konkrétní pozice (např. 

v oblasti BOZP či chemické výroby). U jazykových testů je tomu obdobně (např. 

zaměstnanci určení pro styk se zahraničními partnery). 
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Tabulka č. 9: Jakou metodou probíhalo Vaše výběrové řízení? 

individuální 

pohovor 

assessment 

centrum 

testy 

odborné 

způsobilosti 

jazykové 

testy 
jiné... 

36 10 2 1 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 9: Metody výběrového řízení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

10) Poslední graf týkající se výběrového řízení je věnován jeho náročnočnosti. Pro 68 % 

dotazovaných bylo absolvování výběrového řízení snadné, naopak pro 13 % těžké. 

Z odpovědí respondentů lze také říci, že zaměstnaní déle než 10 let hodnotili náročnost 

pouze jako snadnou či velmi snadnou. Zatímco mezi odpověďmi zaměstnanců, kteří zde 

pracují po dobu kratší než 10 let, se objevila celá hodnoticí stupnice. Z toho vyplývá, že 

náročnost výběrového řízení pozvolna narůsta, což některým jedincům dělá problémy. Já 

to však vidím pozitivně, protože je zřejmé, že společnost přizpůsobuje výběrové řízení 

vzrůstajícím požadavkům. 

Tabulka č. 10: Ohodnoťte, jak náročné bylo pro Vás absolvování výběrového řízení. 

velmi těžký těžký snadný velmi snadný 

1 6 31 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 10: Náročnost výběrového řízení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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11) Vstupní školení patří mezi povinnou část adaptace. Z následujícího grafu je patrné, že 

vstupní školení absolvovali všichni dotazování zaměstnanci (100 %). Ze zjištěných 

výsledků lze konstatovat, že společnost Bochemie a.s. tyto povinnosti dodržuje. 

Tabulka č. 11: Absolvoval/a jste vstupní školení? 

ano ne 

70 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 11: Absolvování vstupního školení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

12) Z následujícího grafu lze vyčíst, že 57 % dotazovaných bylo s délkou trvání vstupního 

školení spokojeno, naopak 23 % nespokojeno. Z celkového pohledu lze říci, že 71 % 

dotazovaných bylo spokojeno, 29 % nespokojeno. 

Tabulka č. 12: Jak jste byl/a spokojen/a s délkou vstupního školení? 

velmi 

nespokojen 
nespokojen spokojen 

velmi 

spokojen 

4 16 40 10 

20 50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 12: Délka trvání vstupního školení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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13) Z dalšího grafu lze vyčíst, že pro 50 % dotazovaných byly získané informace 

dostatečně užitečné. Pro 24 % pak málo užitečné. Z celkového pohledu lze říci, že 64 % 

dotazovaných bylo spokojeno, 36 % nespokojeno. 

Tabulka č. 13: Jak užitečné byly pro Vás získané informace? 

velmi málo 

užitečné 
málo užitečné 

dostatečně 

užitečné 
velmi užitečné 

8 17 35 10 

25 45 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 13: Užitečnost získaných informací 

Zdroj: Vlastní zpracování 

14) Z následujícího grafu je patrné, že 46 % dotazovaných hodnotí dojem ze školitele spíše 

pozitivně a 10 % spíše negativně. Celkově pak lze říci, že na 86 % respondentů působil 

školitel kladně a na 14 % záporně. 

Tabulka č. 14: Jaký byl Váš dojem ze školitele? 

negativní spíše negativní spíše pozitivní pozitivní 

3 7 32 28 

10 60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 14: Dojem ze školitele 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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15) Poslední graf týkající se vstupního školení je věnován prostoru pro dotazy. Pro 77 % 

dotazovaných byl tento prostor dostatečný a byli s ním spokojeni. Kdežto 23 % 

respondentům přišlo, že tento prostor dostatečný neměli. 

Tabulka č. 15: Měl/a jste dostatečný prostor pro své dotazy? 

ano ne 

54 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 15: Dostatečný prostor pro dotazy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

16) Začlenění se do pracovního procesu znázorňuje následující graf. Je z něj patrné, že pro 

53 % dotazovaných bylo začlenění se do pracovního procesu snadné. Pro 24 % naopak 

těžké. Z celkového pohledu pak 69 % osob hodnotí toto začlenění kladně a 31 % záporně. 

Tabulka č. 16: Jaké bylo pro Vás začlenění se do pracovního procesu? 

velmi těžký těžký snadný velmi snadný 

5 17 37 11 

22 48 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 16: Začlenění se do pracovního procesu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

17) Zhodnocení pracovních vztahů se spolupracovníky znázorňuje následující graf.          

Vyplývá z něj, že 57 % dotazovaných hodnotí vztahy se spolupracovníky dobře a 17 % 
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naopak špatně. Z celkového pohledu lze vyčíst, že 77 % osob má kladné a 23 % záporné 

vztahy se spolupracovníky. 

Tabulka č. 17: Jaké pracovní vztahy máte se svými spolupracovníky? 

velmi špatné špatné dobré velmi dobré 

4 12 40 14 

16 54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 17: Pracovní vztahy se spolupracovníky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

18) V následujícím grafu je znázorněná spokojenost zaměstnanců s komunikací se svým 

nadřízeným v průběhu adaptace. Z celkového počtu dotazovaných bylo 58 % s komunikaci 

spokojeno, 19 % dokonce velmi spokojeno. Nespokojeno bylo 16 % a velmi nespokojeno 

7 %. Celkově vyznívá, že 77 % osob hodnotí tuto komunikaci kladně a 23 % záporně. 

Tabulka č. 18: Jak jste byl/a během adaptace spokojen/a s komunikaci se svým nadřízeným? 

velmi 

nespokojen 
nespokojen spokojen 

velmi 

nespokojen 

5 11 41 13 

16 54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 18: Komunikace s nadřízeným 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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19) Následující graf znázorňuje schopnost samostatně vykonávat svou práci po dokončení 

procesu adaptace. Možnost určitě ano zvolilo 44 % dotazovaných, naopak možnost určitě 

ne pouhé 3 %. Z grafu je zřejmé, že proces adaptace je úspěšný z 86 %. 

Tabulka č. 19: Byl/a jste po dokončení procesu adaptace schopen/a samostatné práce? 

určitě ne spíše ne spíše ano určitě ano 

2 8 29 31 

10 60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 19: Schopnost samostatně vykonávat svou práci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

20) K závěrečnému zhodnocení spokojenosti zaměstnanců slouží tento graf. Je zde 

znázorněno kolik dotazovaných by doporučilo svému známému pracovní místo v této 

společnosti. Nejčastější odpovědí bylo spíše ano (47 %), možnost určitě ano pak zvolilo 

39 % osob. Z celkového pohledu tento graf vypovídá o tom, že 86 % tázaných je v této 

společnosti spokojeno a proto by doporučili pracovní místo i ostatním. 

Tabulka č. 20: Doporučil/a byste svému známému společnost Bochemie a.s. jako dobré místo pro práci? 

určitě ne spíše ne spíše ano určitě ano 

2 8 33 27 

10 60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Graf č. 20: Doporučení pracovního místa ve společnosti Bochemie a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Vyhodnocení 

Následující kapitola je věnována vyhodnocení dotazníků, ověřování stanovených 

hypotéz a návrhům opatření vedoucích ke zlepšení. 

5.1 Vyhodnocení dotazníků 

Z analýzy vyplynulo hned několik informací, které mě osobně zaujaly. Bylo 

zajímavé dozvědět se, jak byly v průběhu posledních 50 let zaměstnanci přijímání a jak 

probíhala jejich adaptace. 

Ve společnosti Bochemie a.s. je stále poměrně hodně starších lidí, kteří zde pracují 

řadu let. Jejich vzdělání bývá ve většině případů pouze základní, protože v tehdejší době 

lidé hned po dokončení povinné školní docházky nastupovali do práce. Oproti dnešku byl 

dostatek pracovních míst a lidé nemuseli absolvovat žádné výběrové řízení. Důraz se kladl 

na to, jak dotyčný pracuje a ne na to jaké má vzdělání.  

 Zajímavé zjištění proběhlo i u otázky, kde lidé získali informace o pracovní pozici. 

Nadpoloviční většina tuto informaci získala od známého popř. rodinného příslušníka. 

Myslím si, že je to velice pozitivní, protože zde firemní prostředí tvoří určité rodinné 

zázemí. V současnosti je nejpopulárnější metodou získávání informací internet. 

Z metod výběru zaměstnanců byl v průzkumu nejvíce zastoupen individuální 

pohovor, který téměř tři čtvrtiny respondentů hodnotilo velmi kladně. Je to univerzální 

nástroj, na rozdíl od novodobého assessment centra, který se používá pro specializované 

pozice.  

Výsledky vstupního školení dopadly také velmi pozitivně. V průběhu let zde 

působili jen dva školitelé, a v obou případech s nimi i s jejich činností byli zaměstnanci 

spokojení. 

I přesto, že ve společnosti pracují různé věkové kategorie, což by mohlo vést 

k mezigeneračním sporům, zde zaměstnanci hodnotí pracovní vztahy podstatně kladně. 

To že adaptace probíhá velmi efektivně značí i to, že téměř všichni zaměstnanci 

jsou schopni po dokončení procesu adaptace bez problému vykonávat svou práci. 
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Nejdůležitější kritérium, jež spočívalo v doporučení pracovního místa dalším lidem, 

dopadlo také velice pozitivně. Zde se podle mě nejvíce odráží celková spokojenost všech 

respondentů. Je to i velké pozitivum pro firmu, protože jak se říká, spokojený člověk rád 

šíří informace a doporučuje. Což firmě ušetří náklady na informace o pracovním místě. 

5.2 Ověření hypotéz 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že alespoň 50 % zaměstnanců se dozvědělo o 

volném pracovním místě od již stávajícího zaměstnance společnosti. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že z celkového počtu 70 dotazovaných se 44 

respondentů dozvědělo o volném pracovním místě od již stávajícího zaměstnance.            

Tito respondenti představují 63 %. Vypočtený interval spolehlivosti je 51,7 % - 74,3 %. 

Jelikož interval spolehlivosti obsahuje hodnoty větší než 50 %, LZE HYPOTÉZU 

PŘIJMOUT. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že 70 % zaměstnanců si myslí, že informace 

získané během vstupního školení byly dostatečně užitečné. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že z celkového počtu 70 dotazovaných si 35 

respondentů myslí, že informace získané během vstupního školení byly užitečné.            

Tito respondenti představují 50 %. Vypočtený interval spolehlivosti je 38,2 % - 61,8 %. 

Jelikož interval spolehlivosti obsahuje hodnoty nižší než 70%, NELZE HYPOTÉZU 

PŘIJMOUT. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že pro 80 % zaměstnanců bylo začlenění se do 

pracovního procesu snadné. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že z celkového počtu 70 dotazovaných 37 

respondentů uvedlo, že pro ně bylo začlenění se do pracovního procesu snadné. Tito 

respondenti představují 53 %. Vypočtený interval spolehlivosti je 41,2 % - 64,7 %.              

Jelikož interval spolehlivosti obsahuje hodnoty nižší než 80 %, NELZE HYPOTÉZU 

PŘIJMOUT. 
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5.3 Návrhy na zlepšení 

Je samozřejmé, že by se našly i oblasti pro zlepšení. Jako první bych jmenovala 

vrácení se ke spoluprácí s chemickými školami v Moravskoslezském kraji, jako např. 

spolufinancování vybraných chemických oborů, jejichž absolventy bude společnost 

potřebovat. Myslím si, že je správné, když společnost podporuje vzdělávání a vychovává si 

své pracovníky. Společnost by tím ušetřila náklady na výběrové řízení. Sice by musela 

vynaložit určité náklady určené k podpoře vybraných chemických oborů, ale měla by 

odborně vzdělané a specializované pracovníky. Další aspekt, který mne k tomuto návrhu 

vede je fakt, že ve firmě je téměř vyrovnaný počet dělníku a THP. Rozdíl mezi oběma 

skupinami je především ve vzdělání. U THP je vyžadováno vysokoškolské vzdělání a s tím 

souvisí i platové ohodnocení rozdílné od dělnických pozic. Bude-li dál přibývat mladých 

lidí přijatých na dělnické pozice, což je pravděpodobné, protože starší zaměstnanci budou 

odcházet do důchodu, bude přibývat i více vysokoškolský vzdělaných lidí, protože v 

nynější době je pro mladé lidi vysokoškolské vzdělání samozřejmostí. Ale co z toho, když 

zde budou na dělnických pozicích pracovat pouze vysokoškoláci bez odborného zaměření, 

místo vyučených odborníku na danou oblast? 

V oblasti výběru zaměstnanců bych doporučila, aby personalista seznámil uchazeče 

s perspektivou pracovního místa, o nějž se zajímá. Myslím si, že je důležité, aby uchazeč 

byl již při přijímacím pohovoru motivován tím, jak může ve své kariéře růst. Většinou se 

informace při tomto pohovoru týkají jen toho, co po uchazeči vyžaduje zaměstnavatel i 

konkrétní pracovní místo. 

Další oblastí pro zlepšení bych jmenovala opětovné zavedení seznamovacích akcí 

pořádaných firmou, které byly novým vedením v důsledku šetřících opatření zrušeny. Tyto 

akce usnadňovaly, ale hlavně urychlovaly adaptaci nově přijatých pracovníků. Jednalo se o 

různé kulturní, společenské a sportovní akce, které zároveň podporovaly soudržnost a 

přátelské vztahy mezi všemi skupinami zaměstnanců. 

Poslední návrh bych věnovala zavedení rotace práce během adaptace. Tato metoda 

by zjednodušila začlenění se do pracovního procesu i schopnost samostatně vykonávat 

práci. Návrh se vztahuje především pro dělnické profese. Celá metoda spočívá v tom, že 

zaškolovaný pracovník plní různé úkoly na různých pracovištích po časově omezenou 

dobu. Tím navazuje kontakty a dokáže pochopit, jak dané procesy ve společnosti fungují. 
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6 Závěr 

Před zahájením přijímacího procesu je velmi důležité určit, jaké požadavky budou 

na případné zájemce kladeny. A není zde důležité, zda pracovní pozice již existuje, nebo je 

nově zřízená. Výběrový proces bude úspěšnější tehdy, jestliže si firma vytvoří jasnou a 

ucelenou představu o tom, koho vlastně na danou pozici hledá. Na základě této představy 

si firma vybírá z doručených životopisů uchazeče, jež v největší míře splňují stanovené 

požadavky. Adaptace nově přijatých zaměstnanců je stejně důležitá jako jejich samotný 

výběr. Z tohoto důvodu je třeba zajistit, aby uvedení nového pracovníka na pracoviště 

probíhalo systematicky. Z výše uvedeného lze říci, že celý proces adaptace je nutné 

provádět plánovitě. 

Cílem diplomové práce byla analýza personálních činností ve společnosti 

Bochemie a.s. Jedná se o středně velkou firmu zabývající se chemickou výrobou 

dezinfekčních prostředků, fungicidů, materiálu pro AKU a povrchovou úpravou kovu.  

Zkoumanými činnostmi byly procesy získávání, výběr a adaptace zaměstnanců.  

Celá práce byla rozdělena do čtyř částí. V první části proběhlo krátké seznámení se 

společností Bochemie a.s. Mimo charakteristiky podniku se zde nachází i politika jakosti a 

etický kodex.   

Druhá část byla věnována teoretickým východiskům z oblasti personalistiky 

zaměřené na procesy přijímání, výběru a adaptace. Jednotlivé procesy zde byly 

charakterizovány a rozděleny. 

Třetí části práce se zabývala analýzou výše jmenovaných činností. Nejprve proběhl 

popis, jak tyto procesy ve společnosti probíhají. Poté byly dotazníkovým šetřením 

zkoumány názory a spokojenost zaměstnanců s jednotlivými procesy. Pro dotazníkový 

průzkum byl zvolen osobní kontakt nejen proto, aby byla zajištěná 100 % návratnost, ale i 

proto, že tak mohlo proběhnout s respondenty krátké interview na danou tématiku. V této 

stěžejní části práce byly rovněž formulovány tři hypotézy stanovené na podkladu tří otázek 

uvedených v dotazníku. První z nich potvrdila, že alespoň 50 % zaměstnanců se dozvědělo 

o volném pracovním místě od již stávajícího zaměstnance společnosti. Obě zbývající 

hypotézy nebylo možné přijmout. První z nich nepotvrdila, že 70 % zaměstnanců považuje 
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informace získané při vstupním školení za dostatečně užitečné. Druhá zase, že pro 80 % 

zaměstnanců bylo začlenění se do pracovního procesu snadné.  

V závěrečné části práce proběhlo vyhodnocení zjištěných faktů a byly navrženy 

návrhy pro zlepšení zkoumaných oblastí, jako např. finanční podpora školských zařízení 

zaměřených na chemický průmysl, seznamovací akce a rotace práce. 

Mé šetření dopadlo velice pozitivně. Vyplynula z něj celková spokojenost 

zaměstnanců ve zkoumaných oblastech. Řekla bych, že společnost si váží svých 

pracovníků a snaží se pro ně vytvořit podmínky, v kterých se budou cítit dobře a tudíž i 

odvádět kvalitní práci.  
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