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1 Úvod 

 Trvalý úspěch kterékoliv společnosti je do určité míry ovlivněn lidskými zdroji, které  

jsou součástí jejího kapitálu. Lidské zdroje představují personál, zaměstnanci, tedy lidský 

kapitál. Jejich schopnosti, znalosti, dovednosti, pracovní ochota a nasazení při práci. V této 

souvislosti jsou hlavní  náplní  práce  personalistů činnosti spojené se snahou vzbudit zájem 

vhodných kandidátů o práci v dané firmě a zároveň vybrat mezi nimi ty, kteří nejlépe 

odpovídají jejich požadavkům.  

 Cílem tohoto vyhledávání a výběru zaměstnanců je získat pro společnost 

nejvhodnějšího kandidáta na základě předem stanovených kritérií, které určují míru znalostí a 

dovedností potřebných pro zvládnutí konkrétní pracovní pozice. Kromě potřebného vzdělání 

se na straně zaměstnance sleduje také jeho kompatibilita s týmem, s firemní kulturou, jeho  

znalosti, zkušenosti, potenciál a další kritéria. 

 Tématem mé bakalářské práce je výběr a adaptace zaměstnanců v multikině CineStar 

s.r.o.  Toto téma jsem si zvolila proto, že si myslím, že problematika v této oblasti je stále 

aktuální a jednotlivé metody se neustále obměňují. Ráda bych tedy popsala základní metody a 

techniky, které jsou využívány při procesu výběru a adaptace zaměstnanců.  

 Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

 V teoretické části uvedu základní teoretická východiska týkající se výběru a adaptace 

zaměstnanců, která mi bude sloužit jako základna pro vypracování praktické části. Informace 

k této části budu čerpat převážně z odborné literatury. 

 V praktické části se zaměřím na charakteristiku společnosti CineStar s.r.o., kde popíši 

její charakteristiku, historii, management společnosti, její organizační strukturu a strukturu 

zaměstnanců podle jejich věku a délky zaměstnání ve společnosti. Praktickou část podtrhnu 

dotazníkovým šetřením, které jsem aplikovala na zaměstnance ostravské pobočky CineStar 

s.r.o. 

 Práci zakončím návrhy a doporučení na možná zlepšení výběru a adaptace 

zaměstnanců v této společnosti, které jsem vypozorovala po vyhodnocení dotazníkového 

šetření. 

 Cílem mé bakalářské práce je analyzování a zhodnocení současného stavu výběru a 

adaptace zaměstnanců ve společnosti CineStar s.r.o., přesněji v ostravské pobočce a následně 

podat návrhy a možná doporučení na zlepšení této oblasti. 
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2  Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců 

2.1 Lidské zdroje 

 Lidské zdroje které tvoří personál, pracovní síla, zaměstnanci, spolupracovníci,  lidský 

potencionál, lidský kapitál, lidský faktor jsou vedle techniky a dalších materiálních zdrojů, 

finančních zdrojů a potřebných znalostí nepostradatelným zdrojem a složkou organizace. 

Hlavní úlohou lidských zdrojů je přispívat k celkovému efektu systému organizace. Neboli 

průběžně naplňovat cíl organizace, který je již předem stanoven. Cílem může být zvýšení 

výroby, prodeje a služeb, nebo výzkumu a vývoje, poradenství, dále vzdělávání, péče o 

zdraví, specializované služby, bezpečnost. Další neodmyslitelnou složkou, kde se lidé podílejí 

na účelu organizace, je posilování adaptačních schopností systému a na rozvoji všech jeho 

potenciálů. 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

 Strategie ŘLZ bývá v odborné literatuře podle  Bláhy, Kaňákové a Babicové (2000) 

vysvětlena jako plánovaný přístup nebo něco, co se vyvíjí. Strategie může být tedy definována 

jako plán akcí do budoucna, která odpovídá na otázky, co dělat a jak dělat. Strategický plán 

má být sestaven na delší časový úsek, přičemž plány organizace jsou připravovány s 

výhledem minimálně 2 let. Cílem jeho tvorby a následném sledováním a porovnáváním se 

skutečností je formulovat úsilí a zabezpečit procesy, které mají napomoci k vytvoření 

konkurenceschopnosti. 

 

 Koncept ŘLZ požaduje, aby se zaměstnanci zabývali neustálými, produktivními 

změnami, kterými lze dosáhnout výsledků, o které všichni usilují a které akcionáři organizace 

chtějí. Tento koncept nemá  universální podobu a rozděluje se podle Bláhy, Kaňákové a 

Babicové (2000) do dvou přístupů, a to instrumentálního a humanistického: 

Instrumentální přístupy vycházejí z modelu racionálního pojetí strategického managementu. 

Lidské zdroje jsou zde považovány za složku, která je řízena a odvozena přímo z firemní 

podnikatelské strategie. Tato strategie bývá téměř vždy zaměřena na zvyšování konkurenční 

výhody. Jedná se o tzv. tvrdou variantu ŘLZ (hard HRM), kde je důraz kladen především na 

kvantifikaci a měřitelnost. Výkon organizace je prvním místě. K jeho dosažení se vytvářejí 

měřitelná kritéria pro hodnocení výkonu lidí a jejich podílu na úspěchu firmy. Tento přístup je 
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však velice často kritizován za jeho nadměrnou racionalitu při vytváření velkého množství 

nepružných racionálních nástrojů, které mohou vést až k neetické manipulaci s lidmi. 

Humanistické přístupy, neboli soft HRM, mohou být chápány jako reakce na potenciální 

problémy, které přinášejí přístupy instrumentální. Jsou spojovány s harvardskou školou řízení. 

Důraz je v nich kladen na měkčí aspekty ŘLZ, jako je např. organizační kultura, organizační 

identifikace apod. Stávají se tak méně rigidními než přístupy instrumentální. ŘLZ  v tomto 

pojetí zahrnuje všechny manažerská rozhodnutí a činnosti, jež působí na povahu vztahů mezi 

organizací a jejími zaměstnanci. 

 

 Podle Armstronga (1999) je hlavním cílem ŘLZ řízení lidí takovým způsobem, který 

vede ke zvýšení výkonnosti organizace. Zejména se zaměřuje na vytváření prostředí, které 

umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat zaměstnance potřebné pro zabezpečení 

nynějších a budoucích pracovních činností. Také stále a pravidelně rozvíjet sociální potenciál 

a vytvářet proinovační sociální klima, které motivuje zaměstnance k plnění strategických cílů 

organizace. Mimo jiné plnit závazky, které má organizace a v jejím zájmu také poskytování 

přímo nebo nepřímo řady služeb. Nemůžeme opomenout ani pilování vzájemných vztahů a 

podporu týmové práce uvnitř firmy. Sledování mezinárodního, národního i místního rozvoje, 

který ovlivňuje praxi zaměstnávání lidí a interpretaci a objasňování jejich důsledků pro 

organizační strategii. Řízení změn: je-li to nutné, ujmout se vedoucí role v prosazování a 

podporování změn, jindy naopak působit jako stabilizační faktor. Posledním, ale o to neméně 

důležitým cílem ŘLZ, je řízení změn. Toto řízení změn prosazuje, je-li to nutné, ujmout se 

vedoucí role v prosazování a podporování změn, jindy naopak působit jako stabilizační faktor.  

 

 Personální politika představuje konkrétní postup realizace ŘLZ. Je neoddělitelnou 

součástí podnikové politiky a stanovuje hlavní cíle, priority a normy jednání pro ŘLZ a 

samozřejmě i zásady a způsoby pro jejich uskutečnění. 

2.3 Získávání zaměstnanců  

 Činnost personálního řízení, která zajišťuje, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů o tato místa a přitom s vynaložením 

minimálních nákladů, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby LZ, se nazývá 

získávání zaměstnanců.  
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 Proces získávání vhodných zaměstnanců rozhoduje o tom, zda realizace strategických 

cílů organizace bude zajištěna potřebnými LZ. Dále rozhoduje o úspěšnosti, prosperitě a 

konkurenceschopnosti. V České republice se místo termínu získávání zaměstnanců dlouho 

používal termín nábor pracovníků.  

 

Obr. 2.1 Proces získávání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bláha, Kaňáková a Babicová (2000, s.65) 

 

2.3.1 Získávání zaměstnanců z vnitřních a vnějších LZ. 

 

 V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že v našich podmínkách byla dříve 

pozornost zaměřena především na externí zdroje získávání pracovníků. Mělo by však být 

stanoveno jako zásadní pravidlo podnikové personální strategie by však mělo být stanoveno, 

že při stejných kvalifikačních a profesních předpokladech by měli mít přednost zájemci z řad 

stávajících zaměstnanců organizace. Nelze totiž přehlédnout fakt, že otevřené mobilitní 

kanály mohou pro interní zaměstnance organizace působit jako stimulující činitel a zvyšovat 
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jejich spokojenost i pracovní nasazení. Nicméně je známo, že přijetí nového pracovníka je 

vždy spojeno s vyššími finančními náklady a s určitou mírou rizika. Na druhou stranu nelze 

tvrdit, že nábor pracovníků z externích zdrojů přináší podniku pouze problémy. Významným 

přínosem pracovníků přicházejících "zvenku" je mimo jiné to, že s sebou přinášejí neotřelý 

pohled na podnikové problémy a že nejsou zasaženi tím, co bývá charakterizováno jako" 

provozní slepota", jež se projevuje v neschopnosti pootočit úhel pohledu v prostředí vlastního 

pracoviště.  

 

 Podle Bláhy, Kaňákové a Babicové (2000) jsou vysvětleny vnitřní a vnější zdroje a 

jejich výhody a nevýhody, viz. níže: 

a) Vnitřní zdroje  

 Tento způsob získávání pracovníků je vlastně pohyb pracovníků uvnitř organizace z 

jednoho místa na druhé. Jsou to mimo jiné pracovní síly vytvořené v důsledku technického 

rozvoje. Zaměstnanci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké výroby či jinými 

organizačními změnami. Zaměstnanci, kteří mají zájem o změnu pracovního místa. 

Organizace informuje zaměstnance o volném pracovním místě například formou letáčků, 

inzerce v podnikovém časopise, v interním informačním systému. 

 Mezi výhody patří: organizace zná silné a slabé stránky zaměstnance. Uchazeč lépe 

zná organizaci. Zvyšuje se morálka a motivace zaměstnanců. Podporuje identifikaci 

zaměstnanců s firmou. Lepší návratnost investic do vzdělávání, vložených do 

zaměstnanců například formou školení, podporuje image firmy, nízké náklady na 

získávání lidí, rychlejší obsazení místa, průhledná personální politika, zabránění 

fluktuaci, cílevědomé řízení personálu.  

 Mezi nevýhody patří: zaměstnanci mohou být povyšování jen do určité pozice. 

Soutěžení o povýšení může negativně ovlivňovat morálku a mezilidské vztahy, 

objevují se překážky v pronikání nových myšlenek a přístupů z venku - podniková 

slepota. Výběr je ovlivněn politikou společnosti. 

 

Při získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů lze zaměstnance dále rozdělit podle Bláhy, 

Mateiciuce a Kaňákové (2005) do třech možných skupin podle pohybu zaměstnanců uvnitř 

dané organizace na: 

 vertikální pohyb doprovázený pracovním postupem zaměstnance 

 horizontální pohyb uskutečněný převodem zaměstnance 
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 diagonální pohyb, který je doprovázen přeřazením zaměstnance 

 

b) Vnější zdroje 

 Mezi vnější LZ patří volné LZ na trhu práce, absolventi škol či jiných institucí, 

zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele. Jako doplňkové 

vnější zdroje se uvádějí ženy z domácností, důchodci, studenti, pracovní zdroje v zahraničí.  

 Mezi výhody patří: mimo organizaci je nabízena širší nabídka schopností a talentů. Do 

organizace se dostávají nové pohledy, názory a zkušenosti. Můžeme rychleji získat 

vysoce kvalifikované zaměstnance.  

 Mezi nevýhody patří: organizace musí možné zájemce přilákat na volné pracovní 

místo a pak je kontaktovat. Hodnocení zájemců je složitější a nákladnější. Jejich 

adaptace a orientace na nové prostředí trvá delší dobu. Při přijetí uchazeče z vnějších 

zdrojů mohou vznikat nepříjemnosti s dosavadními zaměstnanci organizace, kteří se 

cítili kvalifikovaní či oprávněni získat obsazované místo. Výběrem zaměstnance z 

vnějších zdrojů zvyšuje organizaci fluktuaci. Je zde také riziko zkušební lhůty, které 

by bylo přijetím zaměstnance z vnitřních zdrojů překonáno. 

2.3.2 Formy získávání uchazečů 

 Mezi různé formy získávání zaměstnanců patří podle Bláhy, Kaňákové  

a Babicové (2000) tyto: 

 služby úřadu práce - tato služba je hrazená státem, lze doporučit systematickou 

spolupráci a využívání jejich služeb by se mělo stát metodou první volby. Úřady práce 

inzerují volná místa nejčastěji na úrovni nástupních pozic a pozic nevyžadujících 

vysoké vzdělání. Rovněž nabízí pozice, kde je velká fluktuace, protože je tato služba 

zdarma. 

 inzerce - je nejrozšířenější způsob jak najít vhodné zaměstnance vlastními silami. 

Mezi klasická média patří periodické tiskoviny, rozhlas a televize. O volbě média 

rozhodují faktory jako např. územní působnost, periodicita, struktura čtenářů, cena za 

inzerci, dosavadní zkušenosti. Na kvalitu inzerátu má vliv - formální stránka inzerátu 

(velikost, umístění, grafické zpracování, obsahová stránka, logo, titul pracovní funkce, 

představení firmy, text podrobnosti inzerátu, kde bude stručný popis práce, popis 

očekávání, požadavků každé strany) a ostatní jako jsou požadované dokumenty, 

kontaktní osoba aj. 
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 internet - inzerce na internetu je standardní metodou získávání pracovníků určité 

profese. 

 venkovní inzerce - např. billboardy, vývěsky aj. 

 praxe a stáže 

 firemní dny - spojené s prezentací firemních produktů, sloužící k propagaci firmy. 

Tyto firemní dny se konají v rámci různých výstav a veletržních akcí. 

 doporučení zaměstnancem - doporučuje zaměstnanec vhodného člověka, kterého zná. 

 uchazeči se hlásí sami 

 bývalí zaměstnanci 

 spolupráce s odbory 

 spolupráce se školami a jinými vzdělávacími institucemi 

 

2.4 Výběr zaměstnanců 

 Výběr zaměstnanců je dílčí složkou personálního řízení nebo managementu lidských 

zdrojů. I přesto, že je to pouze oblast dílčí, je sama o sobě poměrně složitá. Na první pohled 

se takové tvrzení může zdát překvapující - vždyť při výběru pracovníků jde jen o to najít 

vhodného člověka pro vykonávání určité práce. Pracovní činnost, která tvoří podstatu práce či 

pracovního místa pro kterou hledáme vhodného zaměstnance, mnohdy nebývá kdovíjak 

komplikovaná či náročná, a tak by nalezení vhodné osoby neměl být obzvláště obtížný úkol. 

V mnoho případech tomu tak skutečně je. Ne však ve všech.  

 K dosažení strategických cílů firmy nejvíce přispívá výběr zaměstnanců, a proto je 

velmi důležitou personální činností. Výběr představuje sociální proces, v němž je nutné 

shromáždit co nejvíce vhodných informací o uchazečích, zorganizovat a ohodnotit získané 

informace, odhadnout uchazeče, předvídat pracovní výkon, podat informace zájemcům o 

pracovní místo, usoudit, zda uchazeči chtějí, či nechtějí přijmout nabízenou práci. 3. 

 Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat 

požadavkům příslušného pracovního místa a přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů 

např. zlepšení sociálního a pracovního klimatu v podniku. U výběru se tedy musí brát v úvahu 

již zmíněné odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče. 

 V procesu výběru se hodnotí způsobilost uchazeče, neboli jeho schopnost dobře 

vykonávat práci na obsazovaném místě. Proto je nutné specifikovat kritéria, která budou při 



10 

 

hodnocení použita. Zde je důležité zvážit a prověřit platnost a spolehlivost těchto kritérií pro 

předvídání budoucího pracovního výkonu uchazeče a zvolit metody, které co nejobjektivněji 

prokáže v jaké míře uchazeč zvolená kriteria splňuje. Odtud vyplývá, že výběru uchazečů 

předchází výběr hodnotících kritérií a metod. K samotnému výběru pracovníků je však nutno 

podotknout, že se nejedná o jednostrannou záležitost, kdy rozhodující roli hraje podnik a 

pasivní roli uchazeč. Proces výběru je zde oboustrannou záležitostí, kde si podnik sice vybírá 

pracovníka, ale pracovník si zároveň vybírá podnik. Proto je důležité věnovat zvýšenou 

pozornost organizační stránce výběru pracovníků a vhodnému jednání s nimi. 

  Chceme-li popsat výběr zaměstnanců jako odbornou činnost a jako oblast poznání, 

měli bychom začít podmínkami, ve kterých je vykonávána. Výběr zaměstnanců  se provádí 

především v organizaci a pro organizace. Zde je dotyčná odborná oblast součástí širšího celku 

řízení lidských zdrojů. Psychologie práce se široce uplatňuje v poznávání postupů řízení 

lidských zdrojů, ale při výběru zaměstnanců je snad její uplatnění nejvýraznější nebo alespoň 

nejvíce známé.  

2.4.1 Metody výběru zaměstnanců 

 Metod výběru zaměstnanců existuje několik, vždy je potřeba zvážit, na jakou pozici se 

zaměstnanec vybírá. Nedá se říct, že existuje jedna univerzální pro všechny, která pomůže 

najít ty nejlepší zaměstnance. 

a) Přijímací rozhovor neboli interview 

 Vedle životopisu je vstupní rozhovor druhým nejzákladnějším nástrojem metod 

výběru zaměstnanců a také je nejvíce používanou metodou. Téměř každá organizace pro 

výběr zaměstnanců jej používá. Rozhovor může během přijímacího řízení představovat 

důležitý a validní způsob výběru, pokud je tento rozhovor strukturovaný. Významem 

rozhovoru je získaní dostatečných a hlubších informací o uchazeči, posoudit jeho osobnost 

zkušenosti uchazeče oproti kritériím potřebným pro efektivní výkon dané práce a zároveň mu 

poskytnout informace o organizaci, o práci, kterou bude eventuálně vykonávat. Důležité je, 

aby byl rozhovor předem připraven a aby byl tazatel dostatečně vyškolen. Zaměstnavatel by 

neměl improvizovat, ale měl by přesně vědět, kam rozhovor směřuje a co chce od uchazeče 

zjistit. Cílem tazatele je zajistit, že zvolený uchazeč bude nejvhodnější osobou pro danou 

práci, tj. člověkem, který ji odvede nejlépe. 

 Výhodou je osobní setkání s uchazečem a položit otázky, které si zaměstnavatel 

předem připraví.  Je zde možnost sociální interakce. Uchazeč nám poskytuje jemné 
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informace, na základě kterých usuzujeme, zda zapadne do organizace i do stávajícího 

týmu. Rovněž se tak dozvídáme, zda budeme schopni vytvořit s danou osobou funkční 

pracovní vztah. Význam sociálních aspektů přijímacího pohovoru by proto neměl být 

podceňován. 

 Nevýhodou rozhovorů však je, že jsou často kritizovány pro svoji nespolehlivost, 

subjektivnost a sklonem k zaujatosti. 

 

Přijímací a výběrový rozhovor má tři základní etapy: úvod, střední část a závěr,  

viz. tab. 2.1.  

 

Tab. 2.1 Etapy přijímacího a výběrového rozhovoru  

 

Etapy Cíle Činnosti 

Úvod 

Vytvořit příjemné prostředí. 

Navázat kontakt (raport). 

Představení se. Úvod 

rozhovoru na neutrální téma. 

Souhlas s cílem rozhovoru. 

Základní struktura 

rozhovoru. 

Střední část 

Získat a předat informace. 

Udržovat vztah. 

Informace o motivaci, 

vzdělání, vztazích, 

připravenosti k práci. 

Naslouchání. Pokládání 

otázek. Odpovědi na dotazy. 

Závěr 

Uzavřít rozhovor a projednat 

další postup. 

Shrnout rozhovor. Ujasnit si, 

že každý kandidát nemá další 

otázky. Sdělit další postup 

(co bude a kdy). 

 

Zdroj: Bláha, Kaňáková a Babicová (2000, s.69) 

 

 Mezi nejrůznější formy rozhovorů patří například: informativní, výběrový; před 

komisí, 1+1, postupný pohovor, skupinový, strukturovaný, nestrukturovaný, 

polostrukturovaný. behaviorální, situační, stresový.  
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b) Výběrové testy 

Psychologické testy neboli také testy IQ 

 Tato kategorie zahrnuje testy kognitivních schopností a metodu self-repost měření 

osobnosti.  

V osmdesátých letech minulého století Cronach o psychologických testech řekl, že poskytují 

"standardizovaný vzorek chování, které se dá popsat na číselné stupnici nebo systémem 

kategorií". Jinými slovy, psychologické testy nabízejí kvantitativní hodnocení některých 

psychologických atributů jako je schopnost verbálních úvah. Testy používané k výběru 

pracovníků se dají rozdělit do dvou kategorií a to na testy kognitivních schopností a testy 

osobnosti.  

 Testy kognitivních schopností zahrnují například všeobecnou inteligenci, prostorovou 

orientaci, matematické schopnosti. Jelikož si stále více zaměstnavatelů uvědomuje, že v 

těchto oblastech má mnoho lidí  problémy, mají pro ně tyto testy zvláštní význam. V určitých 

částech společnosti má až 25% lidí potíže se čtením, pravopisem, psaním a užíváním 

číselných pojmů.  

 Testy osobnostní jsou vytvořeny buď jako dotazníky, nebo jako testy projektivní. 

 

Testy Osobnosti 

 Většina testů osobnosti má formu dotazníku. Testy jsou založeny na známých a 

důkladně prověřených teoriích osobnosti. Jsou navrženy tak, aby prověřily povahové rysy, 

osobnostní charakteristiky a osobní preference. Příkladem může být introverze, tolerance vůči 

změnám a stresu či preferování pobytu o samotě či ve skupině.  

 Tento způsob hodnocení je široce přijímaný, protože uchazeči chápou potřebu 

přínosnosti výběru. Rovněž vítají zpětnou vazbu, i přes nezískání zaměstnání, která jim 

pomůže zvýšit šanci na úspěch při příštím ucházením o práci. 

 Málokdo ví, že není ani tak důležitá výše inteligence jako její rozložení do různých 

oblastí.  

 

Testy pracovní činnosti 

 Takové testy doslova využívají příklady dané práce. Uchazeč dostane instrukce a pak 

určitý čas ke splnění úkolu. Uchazečům je zadán úkol ke zpracování, což vypovídá o 

odborných znalostech uchazeče, jeho schopnostech v písemném projevu, umění stanovit 

priority. 
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Testy praktických dovedností 

 Existuje velké množství komerčně distribuovaných testů, které pomohou při ověřování 

praktických dovedností uchazečů. Ty nejznámější testují  psaní deseti prsty, práci s počítačem 

nebo manuální zručnost. Většina administrativních, odborných a vedoucích pozic vyžaduje 

uplatnění praktických dovedností, které lze hodnotit pomocí testů, případových studií nebo 

praktických cvičení.  Sociální a komunikační dovednosti můžeme hodnotit pomocí testů 

simulujících reálné situace, které v zaměstnání mohou nastat. Například formou hraní rolí. 

c) Reference 

 Podle Dale (2007) dokládají reference předchozí praxi uchazečů, kterou poskytuje 

současný nebo bývalý zaměstnavatel.  

 Reference jsou nástrojem k ověření správnosti údajů uvedených v 

životopise.Skutečnost, že až čtvrtina uchazečů neuvádí v žádosti pravdivé údaje, zvýšila 

význam těchto referencí. 

 Reference by měl zpracovat nadřízený pracovník a měly by vypovídat nejen o kvalitě 

práce uchazeče, ale i o jeho osobnosti, týmovém duchu a podobně. Informace, které 

požadujeme, mohou být konkrétní nebo všeobecné. Nicméně by jste se referujících 

pracovníků neměli ptát, jak hodnotí schopnost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném 

místě. Vše, co jsou schopni říci je, jak si uchazeč vedl, když pracoval pro ně.  

  Hlavním nedostatkem referencí je to, že se musíte spolehnout na schopnost 

referujícího pracovníka poskytnout Vám potřebné informace ve formě, kterou požadujete. 

Neznáte povahu vztahů mezi daným člověkem a uchazečem. Některé organizace uplatňují 

pravidlo, že reference smějí poskytovat jen určité jmenované osoby. Tak se organizace chrání 

proti obvinění z poškození, pokud je reference nepřesná nebo obsahuje hanlivé komentáře. V 

praxi to znamená, že pracovník píšící reference možná uchazeče znal málo nebo vůbec - 

kromě toho, co našel napsáno v osobních záznamech. 

d) Biodata neboli životopis 

 Upřesnění životopisných informací o životních zkušenostech kandidáta.  

e) Analýza písma neboli grafologie 

 Závěry o vlastnostech kandidáta se utvářejí na základě zkoumání konkrétních znaků 

jejich písma. Posuzuje se například sklon, tvar písmen. K tomu je samozřejmě potřeba 

dostatečně dlouhý vzorek uchazečova normálního rukopisu. 
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f) Assesment centre 

 Assesment centre, neboli diagnosticko-výcvikový program se stává velmi populární 

metodou výběru a hodnocení v organizačním prostředí. Podle Vajnera (2007) AC většinou 

zahrnuje vícenásobné hodnocení uchazečů za použití různých metod včetně strukturovaných 

pohovorů, psychologických testů a různých cvičení příslušné práce. Organizace často 

využívají AC kromě externích výběrových řízení i pro interní náborové programy nebo 

programy povýšení. AC jsou spolehlivá a vykazují dobrou validitu, protože využívají 

kombinaci různých cvičení. Z tohoto důvodu je AC časově náročný. 

 Proces výběru trvá zhruba 2-3 dny, je pro výběr do vyšších manažerských pozic, 

zaměřuje se např. na simulaci práce, skupinové cvičení, psychologické testy, rozhovory a 

skupinová hodnocení. 

 Výhodou bývá komplexní pohled na kandidáty, reálnost situace, vyšší spolehlivost a 

platnost, zajímavost pro účastníky, hodnotitele i management. Také možnost modelace 

situací dle potřeby . 

 Nevýhodou bývá značná náročnost na přípravu, vyšší náklady na jeho realizaci. S 

danými výsledky je také nutnost jasného vymezení, jak s nimi bude naloženo. 

 

 Metody AC: individuální prezentace, skupinová diskuse, hraní rolí, individuální či 

skupinové řešení problémů, řízení porady, manažerské hry, řízený rozhovor s účastníkem, 

doplňující psychodiagnostické metody.   

g) MBTI - Myers Briggs Type Indicator 

 Jedná se o dotazník osobnosti, který je v našich podmínkách využíván nejen při 

výběrových řízeních, ale i na seminářích rozvoje managementu. Ve světě je hodně používán 

nejen v personalistice, ale i v dalších typech poradenství. Vychází z psychologie osobnosti 

Carla Gustava Junga a jejími základními dimenzemi jsou:  

 extroverze (E) a introverze (I) 

 myšlení (T) a cítění (F) 

 intuice (N) a smysly (S) 

 usuzování (J) a vnímání (P) 

 Typologie MBTI je kombinací těchto čtyř dimenzí - výsledkem je 16 osobnostních 

typů. Výsledek testu je popisný. V žádném případě neříká, že je nějaký typ horší nebo lepší, 

pouze konstatuje silné, popřípadě slabší stránky daného typu. Neohrožuje sebedůvěru ani 

sebeúctu člověka. Test MBTI nabízí vysvětlení, proč některé vztahy nefungují, a poskytuje 
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nástroj, jak tyto jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho na nich zapracovat. 

Všechny preference jsou stejně důležité. 

h) Belbinovy týmové role 

 Dalším, u nás používaným testem, je test týmových rolí Belbina, které popisuje ve své 

publikaci Vajner (2007). Podle autora testu tým dobře funguje, jsou-li v něm zastoupeny 

všechny role. Přitom každý člověk má většinou několik rolí v různé intenzitě. Účelem při 

sestavování týmu je vybrat zaměstnance tak, aby zastoupení jednotlivých rolí v týmu bylo 

vyvážené a optimální.  

 Mezi jednotlivé role patří: inovátor, vyhledavač zdrojů, koordinátor, vyhodnocovač, 

formovač, týmový pracovník, realizátor, dotahovač, specialista. 

2.4.2 Dokumenty nutné pro zřízení pracovního poměru 

 Zaměstnavatel může zjišťovat informace a údaje, které si sám stanoví pro posouzení 

plnění svých oprávněných požadavků pro řádný výkon práce. Nesmí jít ale o údaje, které 

odporují dobrým mravům nebo na základě kterých by mohlo dojít k diskriminaci uchazeče o 

zaměstnání. 

  

 Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nesmí zaměstnavatel vyžadovat 

při výběru zaměstnanců: 

 informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických 

postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filosofického přesvědčení, 

sexuální orientace, není-li jich potřeba coby podstatného a rozhodujícího požadavku 

pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto 

zaměstnání nezbytný, nebo nepředstavují-li opatření, jejichž cílem je předcházení nebo 

vyrovnání nevýhod, které vyplívají z příslušnosti fyzické osoby k určité skupině. 

 informace, které odporují dobrým mravům  

 osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených 

zvláštním právním předpisem; na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel 

povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje  
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2.5 Adaptace zaměstnanců 

 

 Jde o velmi široký pojem, označující jak dynamický proces, tak i jeho výsledný stav. 

Pochází z latinského slova adaptatio - přizpůsobit se. Adaptabilita člověka je především 

orientační schopnost, odolnost a obranyschopnost jedince v dynamickém procesu a někdy i v 

agresivním prostředí.  

   Adaptace je obecně chápána jako proces aktivního přizpůsobování člověka životním 

podmínkám a jejich změnám. Člověk nepřijímá podmínky, ve kterých žije, jen pasivně, ale 

snaží se je přizpůsobit svým potřebám zájmům, hodnotám  či cílům. Jinak řečeno adaptace 

vyjadřuje jednotu aktivních a pasivních forem sepětí člověka s prostředím.  

 Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné pracovní a sociální adaptace je příznivé 

sociální klima a jeho základní komponenty, mezi které patří například mezilidské vztahy, 

osobnost vedoucího pracovníka aj. Dalším z faktorů je informace, která ovlivňuje proces 

adaptace, a to nejen před a při vstupu nového pracovníka na pracoviště, ale i v průběhu jeho 

zapracování se na nových úkolech. Její význam spočívá v tom, že odstraňuje nejistotu, 

angažuje pracovníky pro splnění cílů pracoviště a plní tak svoji motivační funkci. Jde v 

podstatě o souhrn informací o pracovníkovi, poskytování informací o pracovišti, o funkci 

informace jako zpětné vazby, tj. pracovní hodnocení a úloze informace při adaptaci na změny. 

 Dobře adaptovaný pracovník je člověk, který zvládl nároky kladené na něho, jeho 

pracovní funkci, který při své pracovní činnosti nachází uspokojení, je uznáván skupinou k 

níž náleží, přijímá své správné a platné sociální normy skupiny, plně se angažuje na úkolech 

svého pracoviště a ztotožňuje se zájmy podniku. Jde o člověka spokojeného ve své práci, což 

významně ovlivňuje jeho výkon i stabilizaci.  

 Rozhodujícími subjekty řízení adaptačního procesu jsou řídící pracovníci. Kromě nich 

se na řízení adaptace podílejí i pracovníci personálních útvarů. 

Rozdělení podílejících se pracovníků na procesu adaptace: 

 personální útvar 

 přímý nadřízený 

 tutor (mentor/kouč) 

 vedoucí útvarů a někteří ze zaměstnanců 
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2.5.1 Rozdělení adaptace 

 Ve společenském procesu práce je procesem vyrovnávání se člověka se skutečností, ve 

které plní pracovní úkoly. Tento proces probíhá ve dvou základních rovinách - v rovině 

pracovní adaptace a v rovině sociální adaptace pracovníka. 

Pracovní adaptace 

 def. Adaptací na prostředí rozumíme způsob a rychlost, jakými jsme schopni se 

přizpůsobit nové pracovní činnosti, fyzikálním podmínkám nového prostředí, osvojení nových 

profesionálních a pracovních znalostí a dovedností, v pracovním prostředí, novým názorům a 

zavádění reforem a reorganizací. 5 

 Pracovní adaptace je procesem, v jehož průběhu dochází k postupnému vyrovnávání 

souboru osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního zařazení. 

Zároveň pojem pracovní adaptace zahrnuje i průběžné zvládání změn v nárocích a 

podmínkách pracovní činnosti, ke kterým dochází v důsledku vědecko-technického pokroku.1 

Sociální adaptace  

 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 pracovníka nastává i tehdy, dochází-li jen ke změně postavení pracovníka v 

pracovní skupině (např. při postupu pracovníka do vyšší funkce).1 

 

 Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají, nelze je zcela oddělit. Úzká 

souvislost a vzájemné ovlivňování se projevuje v tom, že úspěšný průběh adaptačního procesu 

pracovníka je podmíněn zvládnutím obou rovin adaptace. 1 V obou případech se označuje 

tento pojem dynamický proces i jeho výsledný stav. Nejúčinnější formou je tzv. vzájemná 

adaptace, kdy nastávají změny jak v jedinci, tak i v prostředí a vytvářejí se harmoničtější 

vzájemné vztahy na vyšší úrovni. 

2.5.2 Řízená adaptace 

 Hlavním cílem řízené adaptace je co nejrychlejší zařazení zaměstnance tak, aby mohl 

plně uplatnit své profesionální předpoklady, pro které byl vybrán. Pro urychlení procesu 

adaptace na novém pracovišti velmi napomáhá připravenost pracovní skupiny, čímž je 

míněno jednak dobré sociální klima ve skupině, jednak připravenost přijmout nového člena 

skupiny mezi sebe. 
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Struktura řízené adaptace: 

 seznámení zaměstnance s firmou 

 seznámení zaměstnance s chodem firmy 

 zařazení, pracovní povinnosti a úkoly 

 plán profesionálního růstu 

 Plánem řízené adaptace je určení doby adaptace, určení tutora, rádce, který není 

bezprostředním nadřízeným, určením cílů, určení způsobu hodnocení a vyhodnocování 

procesu adaptace, určení funkčních míst k rotaci, určení konkrétních vzdělávacích aktivit.3 

2.5.3 Cíle řízení adaptačního procesu  

Z hlediska podniku 

 Cílem řízení adaptačního procesu z hlediska podniku je snižování nákladů, zvyšování 

efektivnosti práce a stability jednotlivých pracovních skupin. 

Z hlediska pracovníka 

 Spočívají v dosažení toho, aby pracovník co nejlépe  a co nejrychleji zvládl pracovní 

nároky a požadavky na něj kladené. Získal perspektivu svého dalšího odborného růstu a 

pracovní kariéry. Přiměřeně se začlenil do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině a 

do sociálního systému podniku. 

2.5.4 Objekty řízení adaptačního procesu 1 

a) Noví pracovníci  

 Usměrňování průběhu adaptačního procesu nastupujících pracovníků patří mezi 

personální činnosti, které jsou neodmyslitelnou součástí řídící práce. Bezprostřední vedoucí 

pracovní skupiny, do které pracovník vstupuje, je rozhodujícím subjektem řízení adaptačního 

procesu a je odpovědný za jeho průběh. Jeho úloha vzrůstá zejména při řízení adaptačního 

procesu pracovníka, který vstupuje do svého prvního zaměstnání. V tomto případě řídící 

pracovník může ve zvýšené míře ovlivnit formující se vztah mladého člověka k dalšímu 

sebevzdělávání, k vykonávané práci i k zaměstnavatelské organizaci. 

b) Pracovníci, kteří se vracejí na své původní pracoviště po delším čase.  

 Tuto kategorii pracovníků tvoří především ženy po mateřské dovolené, muži po 

absolvování vojenské služby a pracovníci, kteří se vracejí po delší nemoci. Specifičnost 

adaptace těchto pracovníků spočívá v tom, že při opětovném zařazení do práce po delší 
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přestávce  dochází mnohdy k určité ztrátě profesionální sebedůvěry a někdy k poklesu zájmu 

o pokračování v přerušené kariéře. Úspěšná adaptace těchto pracovníků klade nároky na 

citlivý přístup vedoucího a na jeho snahu nalézat možnosti, jak by podnik mohl přispět k 

řešení osobních problémů těchto pracovníků (umístění dětí v mateřské škole, úpravou 

pracovní doby apod.). 

c) Pracovníci, kteří mění pracovní zařazení.  

 Při řízení adaptačního procesu je nutné brát zřetel i na kategorii pracovníků, kteří mění 

pracovní zařazení. Jde v podstatě např. o přechod pracovníka z jednoho provozu do druhého, 

přeřazení do nového či renovovaného provozu, jiné zařazení v důsledku pokračování kariéry 

(pracovní resp. funkčního vzestupu či sestupu) a jiné zařazení v důsledku změny zdravotního 

stavu. 

d) Pracovní skupiny. 

  Ty se stávají objektem řízení adaptačního procesu při zavádění některých inovačních 

změn. Úspěšnost adaptace pracovních skupin na zaváděnou inovační změnu je mimo jiné 

podmíněna i správnou přípravou prováděnou vedoucím pracovníkem. Ta by měla být vedena 

snahou o maximální zapojení pracovníků do procesu zavádění inovační změny. Je známou 

skutečností, že pracovníci lépe přijímají ty změny, na jejichž přípravě se sami podíleli. 

 

 Každá z těchto možností představuje změnu určitého prvku pracovní situace, na kterou 

je pracovník nucen se adaptovat. Řídící pracovník by si měl být vědom toho, že s jakoukoli 

změnou se člověk vyrovnává postupně a tuto skutečnost by měl respektovat při zadávání 

pracovních úkolů a hodnocení výkonnosti pracovníka.1 

2.5.5 Základní funkce adaptace 

 Základní funkce dobře realizované adaptace jsou podle Vajnera (2007) například tyto:  

Pro zaměstnance  

 motivační - firma má o zaměstnance zájem, má snahu mu ulehčit zapracování 

 informační - zaměstnanec se dostává systematicky k důležitým informacím 

 sociální - zaměstnanec se seznamuje  s ostatními zaměstnanci ve firmě, zapracovává 

se do týmu 

 kontrolní - zaměstnanec cítí tlak na svoji výkonnost a aktivitu 

 psychohygienická - zaměstnanec se zbavuje úzkosti, že něco nezvládne 
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 rozvojová - zaměstnanec se učí nové věci a to posiluje jeho sebevědomí 

 sebereflexní - zaměstnanec rychle zjišťuje, zda na danou pozici stačí 

 rekapitulační - zaměstnanec se integruje do firemní kultury a může se rychleji 

rozhodnout, zda mu vyhovuje 

Pro organizaci 

 rychlé zapracování 

 zpětná vazba k procesu náboru a výběru 

 rozvinutí výkonnosti zaměstnance 

 zlepšení image firmy 

 argumentace pro možné rozloučení se se zaměstnancem 

 ušetření nákladů při rozloučení se 

 efektivní využití zkušební doby 

 zlepšení komunikace a týmové spolupráce 

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

to, co ostatní již nevidí  

2.5.6 Oblasti adaptace 

Celofiremní - obecné informace společné pro všechny zaměstnance organizace 

Útvarová - specifické informace o útvaru 

Konkrétní pracovní místo - specifické informace o charakteru a obsahu práce na konkrétním 

pracovním místě 

2.5.7 Doba procesu adaptace 

 Adaptační proces trvá zpravidla déle než zkušební doba a začíná ještě dříve než před 

nástupem k firmě, kdy působí zájem o nastávající práci, ať již z důvodu uplatnění vlastní 

kvalifikace nebo hmotné zainteresovanosti. 

 Doba trvání adaptace je v každé firmě a na každé pracovní místo odlišná, obecně se dá 

říci, že se jedná o dobu mezi třemi až šesti měsíci po nástupu do zaměstnání. 
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Tab. 2.2 Časový harmonogram procesu integrace a adaptace  

 

Doba 

zaměstnání 
Průběh adaptace 

Před 

nástupem 

Zaměstnanec se připravuje doma. Jsou mu předány materiály k 

prostudování k přípravě na nové zaměstnání. Má možnost se scházet s 

budoucími spolupracovníky i navštěvovat své budoucí pracoviště. 

1.týden 

Zaměstnanec získává informace spojené s nástupem. Podepisuje smlouvy a 

dokumenty, které jsou nezbytné pro vykonávání této práce. Absolvuje 

školení BOZP, schůzky s nadřízeným, se specialisty, s kolegy. Formou 

předání integrační příručky se zaměstnanec dozvídá řadu důležitých 

informací o organizaci. 

2. - 4. týden 

Zaměstnanec absolvuje různá školení a pracovní semináře. Realizuje 

"kolečko" po různých odděleních. Je nadále v kontaktu se svým tutorem a 

průběžně vyhodnocuje proces integrace a adaptace. 

2. - 5. měsíc 
Jsou definovány cíle. Dále probíhá realizace činností zaměstnance, které 

jsou konzultovány s tutorem a následně hodnoceny. 

6. měsíc 
Je ukončen proces adaptace, který je dále vyhodnocen. Je projednán 

následný plán rozvoze a jsou definovány nové cíle. 

 

Zdroj: Vajner (2007, s.94) 

 

2.6 Validita  

 Výsledky šetření, na nichž zakládáme své rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče, 

jako jsou například výsledky psychologických testů nebo hraní rolí, považujeme za schopné 

předpovědět, zda-li bude uchazeč v práci úspěšný. Proto je označuje jako prediktory. Validita 

znamená v podstatě platnost. Proces validizace spočívá ve zkoumání, nakolik jsou nám naše 

prediktory při předvídání platné.  
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 Evangelu (2009) uvádí, že validitou zjišťujeme, zda.li je naše metoda přesná nebo zda 

skutečně měří to, co má měřit. I sebelepší metoda může být z tohoto hlediska špatně 

sestavena. Každá z metod výběru nevylučuje ani výrazně nesnižuje rizika chybného výběru 

pracovníků. Nejvalidnějšími výběrovými metodami jsou kombinace jednotlivých výběrových 

metod. 

 Pro naši práci je důležité zaměřit se na dva druhy validity a to na obsahovou a 

kritériovou.  

Obsahová validita se zaměřuje na skutečnost, zda obsah metody odpovídá vlastnosti, kterou 

má zjišťovat. Každý manažer ví, že člověk používá k vyjadřování nejen verbální, ale i 

neverbální komunikaci. Tento častý a z velké části podvědomý způsob dorozumívání je proto 

využíván i v diagnostice. 

Kritériová validita nás upozorňuje na to, že je nutné se zaměřit na shodu mezi stanoveným 

kritériem a zjišťovanými výsledky. Kritéria samotná plní funkci určitého standardu, se kterým 

se porovnávají výsledky jednotlivých testovacích osob. Kritériová validita je určena jako síla 

vztahu mezi prediktorem a kritériem. V našem případě, tedy při výběru pracovníků, bude 

takovým kritériem nejspíše skutečná budoucí pracovní výkonnost pracovníka. Pracovní 

výkonnost můžeme měřit například podle výsledků práce nebo podle hodnocení nadřízeného.  

 

 Validita, přesněji predikční validita (předpovědní platnost) se vyjadřuje 

koeficientem korelace. To proto, aby bylo možné validitu jaksi měřitelně vyjádřit. 

Koeficient hodnoty 1,0 znamená stoprocentní přesnost, tedy zaručenou předpověď. Naproti 

tomu hodnota 0,1 vyjadřuje, že prakticky neexistuje žádný vztah mezi dosaženými 

výsledky a pracovním výkonem uchazeče.  

 

Koeficient predikční validity: 

     více než 0,5 vynikající 

     0,4 – 0,49 dobrý 

     0,3 – 0,39 přijatelný 

     méně než 0,3 špatný 

 

 V níže uvedené tabulce č.2.3 je podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) přehledně 

sestavena míra úspěšnosti předpovědi pro několik různých přístupů hodnocení uchazeče, kde 

lze podle koeficientu predikční validity (KPV) rozpoznat, který konkrétní přístup je vhodný či 

nikoliv. 
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Tab. 2.3 Míra úspěšnosti předpovědi  

 

KPV Metody výběru uchazečů 

0,1 Grafologie, astrologie 

0,2 Typický (nestrukturovaný) přijímací a výběrový rozhovor, reference 

0,3 Strukturovaný přijímací a výběrový rozhovor 

0,4 Assessment centre (pro výběr) 

0,5 Ukázka práce 

0,6 Assessment centre (pro povyšování) 

1,0 Dokonalá předpověď (predikce) 

 

Zdroj: Bláha, Mateicicuc, Kaňáková (2005, s. 126) 

 

2.7 Metoda dotazování 

 Metodu pro dotazování jsem si zvolila písemný dotazník. Všeobecně je tato forma 

sběru dat je nejběžnější a nejpoužívanější formou.Výhodou je také snadné zpracování 

odpovědí a následné vyhodnocení dotazníku. Další výhodou je také snadné a jednoduché 

vyplnění. Nevýhodou může být obtížné získání respondentů. Respondent může záměrně 

nepravdivě vyplnit jeho odpovědi 

2.7.1 Uzavřené otázky 

 V uzavřené otázce vybírá dotazovaný z předepsaných variant odpovědí. Tím 

vyvolávají uzavřené otázky pouze omezenou odpověď. Jsou nejefektivnější, když si chcete 

ověřit fakta nebo něco krátce potvrdit, než přejdete na téma, kterému se chcete věnovat 

podrobněji. Uzavřené otázky jsou svou povahou snadné. Nabízejí několik možných variant 

odpovědí, ze kterých si dotazovaný vybírá jednu nebo více odpovědí, které se nejvíce blíží 

jeho názoru. Tento typ otázek je vhodné použít v případě, že znáte většinu možných 

odpovědí. 
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Mezi výhody patří: 

 jednoduché a rychlé vybrání odpovědi 

 snadné vyhodnocení dotazníku 

 nasměrováni respondenta tím směrem, kterým potřebujeme 

Mezi nevýhody patří: 

 nemusí vystihnout názor respondenta 

 složitější na vytváření 

 respondenti mohou vyplnit sugestivně 

2.7.2 Otevřené otázky 

 V otevřené otázce se může dotazovaná osoba vyjádřit svými slovy podle vlastního 

uvážení, není nijak omezována. Nedostává na výběr z předpřipravených variant odpovědí. 

Odpověď má být stručná a výstižná. 

Do takovýchto otázek s otevřeným koncem řadíme otázky: volné, asociační. Efektivnost 

otevřené otázky zpravidla přímo souvisí s tím, nakolik respondent pochopil otázku a s jeho 

kompetentností soudit o dané věci. 

Mezi výhody patří: 

 jsou vhodné jako úvodní otázky díky lepšímu navázání kontaktu s respondentem 

 získání odpovědi, kterou tvůrce dotazníku nemohla napadnout 

 spontánní odpovědi, každá odpověď je originál 

 respondent se musí lépe a více zamyslet nad otázkou 

 jsou užitečné, pokud nelze vypsat všechny varianty odpovědí nebo odpověď přesně 

definovat 

 slouží k popisu přesných číselných údajů (nezaokrouhlených) 

Mezi nevýhody patří: 

 volnost odpovědí znesnadňuje následné vyhodnocování dotazníku 

 odpovědi vyžadují delší časovou náročnost 

 kvalita odpovědi je ovlivněna verbálními schopnostmi respondenta  

2.7.3 Polootevřené/Polouzavřené otázky 

 Jedná se o kombinaci uzavřených a otevřených otázek. Ve variantách odpovědí jsou 

možnosti např. jiná odpověď, nebo jiná odpověď, uveďte.. Znamenají jakýsi kompromis mezi 
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volbou odpovědí, který může respondent využít, pokud má na danou otázku jinou odpověď, 

než která je nabízena. Výhody i nevýhody jsou kombinovány z uzavřených a otevřených 

otázek. 
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3 Charakteristika multikina  

3.1 Historie a charakteristika společnosti 

3.1.1 Historie 

 CineStar s.r.o. je sít multikin v Česku. Na českém trhu působí již od roku 2001 a 

soustředí se na výstavbu multikin v českých a moravských regionech. V roce 2001 měla 

pouze 9 multiplexů, které v listopadu 2009 rozšířila o dva zakoupením multikin 

společnosti Village Cinemas Czech Republic a vstoupila tak i na pražský trh, kde dosud 

chyběla. Nyní patří svými jedenácti multikiny mezi 2 největší sítě multikin v ČR.  

 

Obr. 3.2 Logo společnosti CineStar 

 

    Zdroj: www.cinestar.cz 

3.1.2 Předmět podnikání 

 CineStar je firma, která má právní formu společnosti s ručením omezeným a která byla 

zapsána do obchodního rejstříku dne 29.ledna 2001. Předmětem podnikání této společnosti je 

Výroba, obchod a služby. Oborem živnosti volné je reklamní agentura, pořádání 

audiovizuálních produkcí, půjčování zvukových a zvukově obrazových nosičů, nakladatelská 

a vydavatelská činnost, realitní kancelář, pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb s 

tím spojených,  a mimo jiné i hostinská činnost. Zjednodušeně řečeno je multiplex CineStar 

kulturně-společensko-zábavné zařízení určené k projekci filmů a pořádání dalších 

audiovizuálních představení. Multiplex tvoří 8 kinosálů, místa pro prodej občerstvení, 

pokladna, provozní a návštěvnické zázemí atd. 

 CineStar s.r.o. je součástí společnosti Filmteam, kam zároveň patří Falcon, filmová 

distribuce a reklamní agentura Cinexpress a také provozuje síť reklamních panelů Super 

Vision i v multikinech ostatních provozovatelů v ČR. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Multikino
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Village_Cinemas_Czech_Republic
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Falcon_(distribu%C4%8Dn%C3%AD_spole%C4%8Dnost)&action=edit&redlink=1
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3.1.3 Multikina CineStar v České republice 

 Multikina CineStar jsou situovány ve městech Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, 

Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Mladá Boleslav a Pardubice, Praha – 

Anděl a Praha – Černý Most, viz. obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Mapa multikin CineStar v České republice 

 

 

   Zdroj: www.vyhrajpremieru.cz 

 

3.1.4 Provozní doba 

 Provozní doba multiplexu  začíná ve všední dny ve 14 hodin, v sobotu a v neděli v 

návaznosti na začátky dopoledních představení v 11 hod. Po celou otevírací dobu kina jsou v 

provozu místa pro prodej občerstvení a pokladna pro prodej a rezervaci vstupenek. Promítání 

v jednotlivých sálech probíhají v cca dvouhodinových cyklech v závislosti na skutečné délce 

promítaných filmů. Počet sálů ve kterých se promítá a doba mezi jednotlivými představeními 

se mění podle délky filmů, dnů v týdnu, sezóny, atraktivnosti promítaných titulů a 

eventuálních individuálních akcí. 

 

http://cinestar.cz/hradec-kralove/
http://cinestar.cz/olomouc/
http://cinestar.cz/ostrava/
http://cinestar.cz/jihlava/
http://cinestar.cz/ceske-budejovice/
http://cinestar.cz/plzen/
http://cinestar.cz/liberec/
http://cinestar.cz/mlada-boleslav/
http://cinestar.cz/pardubice/
http://cinestar.cz/praha-andel/
http://cinestar.cz/praha-andel/
http://cinestar.cz/praha-cerny-most/
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3.1.5 Zaměstnanci a obsah jejich pracovní činnost 

 Společnost CineStar zaměstnává 91 zaměstnanců na HPP a pak okolo dalších 400 

osob na DPP a DPČ. Celkový počet provozních zaměstnanců na jedné pobočce je 30 - 50 

osob. Počet zaměstnanců na DPP a DPČ se ale velmi často mění, protože tady existuje velice 

vysoká fluktuace. Já jsem se v dotazníkovém šetření zaměřila na ostravskou pobočku, kde je 

zaměstnáno 47 zaměstnanců. 

 Počet zaměstnanců na směně se liší v návaznosti na denní dobu, den v týdnu, 

programovou skladbu a další  okolnosti ovlivňující dostatečné provozní zajištění multiplexu. 

Jedná se o denního manažera, promítače, hlavní pokladní, prodavače vstupenek, prodavače na 

občerstvovacích barech a uvaděče.  

 Jednotliví zaměstnanci svoji práci vykonávají v přerušovaných cyklech po 

nepravidelnou dobu, kdy většina jejich činností je navzájem zastupitelná a odehrává se na 

různých místech podle okamžité potřeby provozu. 

 Povaha práce zaměstnanců multiplexu je obecně nárazová, převážně v odpoledních a 

večerních hodinách s přerušovanou a nepravidelnou pracovní dobou, kdy souvislý pobyt 

zaměstnanců v jednom pracovním prostoru bývá zpravidla delší než 4 hod denně. Tato 

pracovní doba se od každého multiplexu liší podle interně stanovených pravidel. 

3.4. Organizační struktura  

 Organizační struktura společnosti CineStar s.r.o. je pomyslně rozdělena na centrální 

vedení společnosti, které sídlí v Praze a na vedení jednotlivých poboček, jejichž zaměstnanci 

jsou přímo na daném multikině. Tyto dvě struktury jsou mezi sebou ale velice úzce spjaty a 

propojeny. 

 Organizační struktura Centrálního vedení společnosti CineStar s.r.o. je přiložena v 

příloze č.1. 

 Jednotlivé pobočky multikin se dále rozdělují na:  

Malá kina, která mají 6 a méně sálů a jejich kapacita je maximálně 771 míst k sezení na 

promítacích sálech. Na těchto multikinech je menší množství zákazníků, tudíž i úměrně 

návštěvnosti méně pracovních povinností a úkolů. Mezi tyto multikina patří: Jihlava, Mladá 

Boleslav a Pardubice. Organizační struktura Malých kin společnosti CineStar s.r.o. je 

přiložena v příloze č.2.  
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Velká kina, která mají 7 a více sálů. Jejich kapacita se pohybuje v rozmezí od 982 až 2225 

místy k sezení na promítacích sálech a je zde je zapotřebí větší množství zaměstnanců, kteří 

zabezpečí plynulý a bezchybný provoz celého multikina. Mezi velká kina řadíme multikina: 

Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, , Liberec, Praha - Anděl, Praha - Černý most, České 

Budějovice a Plzeň. Organizační struktura Velkých kin společnosti CineStar s.r.o. je přiložena 

v příloze č.3.  

3.5 Struktura zaměstnanců 

 Společnost CineStar již nerozlišuje zaměstnance, kteří jsou zaměstnaní na hlavní a 

vedlejší pracovní poměr, zaměstnance dělí na ty, kteří jsou buď v pracovním poměru (PP) 

nebo jsou činní na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). 

 Zaměstnanci v centrálním vedením společnosti jsou pouze na zaměstnáni na hlavní 

pracovní poměr, tedy PP a tudíž jsou i v příloze č.1 vyznačeni modře. 

 Zaměstnanci na jednotlivých pobočkách jsou již ale rozděleni na zaměstnance na 

hlavní pracovní poměr, tedy na PP a na zaměstnance na vedlejší pracovní poměr, tedy DPČ a 

DPP. V příloze č.2 a č.3 jsou vyznačeni 2 různými barvami. Modrá barva je pro zaměstnance 

na PP a oranžová pro zaměstnance na DPČ a DPP. 

 Téměř všichni zaměstnanci na DPČ a DPP jsou studenti SŠ a VŠ, kteří si touto prací 

přivydělávají při studiu na své volnočasové aktivity. Zaměstnávání studentů je převážně z 

důvodů, aby byl kolektiv mladý, pružný, pracovitý, časově flexibilní aj. 

3.5.1 Věková struktura zaměstnanců 

 Věkovou strukturu jsem vyjádřila celoplošně, tedy v celé společnosti a na všech 

pobočkách celkově. Rozdělena je pouze na zaměstnance na pracovní poměr a na 

zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni za základě dohod, protože věková struktura se v těchto 

dvou oblastech velice liší.  
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Zaměstnanci na PP 

 Po zpracování získaných dat, které jsem upravila do přehledného grafu je zřejmé, že 

největší počet zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni ve společnosti na pracovní poměr, tvoří ve 

věkovém rozmezí od 36 - 45 let 41 respondentů z celkového počtu 91 osob. 

 

Graf 3.1 Věk zaměstnanců na PP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Zaměstnanci na DPČ a DPP 

 Oproti předchozímu grafu je věková struktura zaměstnanců, kteří vykovávají práci na 

základě dohod konaných mimo pracovní poměr, o poznání mladší. Z výchozího vzorku 

respondentů, tedy 400 osob, je celkem 251 ve věku od 19 do 21 let a tvoří tedy nejpočetnější 

věkovou skupinu. Další věkovou skupinou jsou zaměstnanci, jejichž stáří je od 22 do 23 let a 

celkem to je 106 zaměstnanců. 

 

Graf 3.2 Věk zaměstnanců na DPČ a DPP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5.2 Struktura délky zaměstnání u společnosti CineStar 

 Délka zaměstnání jednotlivých zaměstnanců je zjištěna u všech zaměstnanců na všech 

pobočkách v celé republice a je rozdělena na zaměstnance na PP a na zaměstnance na DPČ a 

DPP.  

Zaměstnanci na PP 

 Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci, kteří jsou u společnosti zaměstnáni od 1 do 3 

let, celkem tedy 37 dotazovaných z celkového počtu 91 zaměstnanců. Další skupinu tvoří 19 

zaměstnanců, kteří svou práci pro tuto společnost vykonávají od 1 do 3 let. A těsně za touto 

skupinou jsou respondenti, kteří jsou již u společnosti na 7 let. 

 

Graf 3.3 Délka zaměstnání u spol. u zaměstnanců na PP  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zaměstnanci na DPČ a DPP 

 Tak jako v předchozí věkové struktuře se i struktura délky zaměstnání u společnosti 

CineStar s.r.o. liší mezi zaměstnanci na PP a zaměstnanci na DPČ a DPP. Po vypracování 

získaných dat je zřejmé, že nejpočetnější skupinu, celkem 224 dotazovaných, tvoří 

zaměstnanci, kteří jsou u společnosti zaměstnáni do 1 roku. Tím je zřejmá i velká fluktuace 

zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, protože můžeme říci, že obměna pracovního 

kolektivu probíhá s pravidelností každým rokem. Další skupinu tvoří zaměstnanci, kteří jsou u 

společnosti od 1 do 3 let, celkem 137 dotazovaných. Oproti zaměstnancům na PP není ani 

jeden zaměstnanec na DPČ a DPP zaměstnán u společnosti více než 7 let. 
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Graf 3.4 Délka zaměstnání u spol. u zaměstnanců na DPČ a DPP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Analýza systému výběru a adaptace zaměstnanců v multikině 

4.1 Průběh procesu výběru zaměstnanců v multikině CineStar  

a) Zaměstnanci na pracovní místo - hlavní pracovní poměr 

 Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr bývají vybíráni z vnitřních a vnějších zdrojů. 

Výběr z vnějších zdrojů bývá velice málo využíván. Jedná se zejména o pozice denních 

manažerů, hlavních pokladních a promítačů. Proces výběru z vnějších zdrojů bývá velice 

časově i finančně náročný. I když primárně v tomto ohledu vedení společnosti, tedy generální 

manažer pobočky,  problém nevidí. Spíše chce na danou pozici dosadit velice schopného 

člověka, na kterého se může spolehnout, který ho do této chvíle nezklamal a jeho pracovní 

úspěchy jsou viditelné. Na tyto pozice se povětšinou obsazují zaměstnanci z vnitřních zdrojů. 

Mezi ně patří zástupci jednotlivých pozic, kteří jsou z řad zaměstnanců na dohodu a tuto 

pracovní pozici mají již pečlivě prostudovanou, v praxi odzkoušenou a prostředí firmy velice 

dobře znají. Pokud mají zájem pracovní pozici obsadit a jejich nadřízený je s jejich pracovní 

morálkou spokojený, mohou tedy nastoupit ze dne na den podpisem nové smlouvy. V 

ostravské pobočce jsou již 2 zástupci na pozicích denní manažer, hlavní pokladní a promítač, 

kteří jsou z řad brigádníků, tedy zaměstnanců na dohodu. Na hlavním pracovním poměru jsou 

v současné době zaměstnání 2 zaměstnanci, ze celkového počtu 6 zaměstnanců, kteří byli 

přijati na tuto pozici po uvolnění předchozími zaměstnanci z důvodu propuštění, či odchodu 

do důchodu. 

b) Zaměstnanci, kteří jsou přijímáni na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o 

provedení činnosti 

 Zaměstnanci na  dohodu bývají přijímání především pro zabezpečení chide Coelho 

komplexu. Mezi tyto pozice patří uvaděč, brigádník na baru a pokladní. Jelikož je potřeba na 

každý den minimálně 8 zaměstnanců pouze na tyto pozice, je potřeba zaměstnat dostatečné 

množství lidí, pro bezpečné zabezpečení provozu a obsazenost pracovních pozic. Každá 

pobočka má jiný počet těchto zaměstnanců, přibližně se ale pohybují v rozmezí 30 - 60 osob. 
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4.2 Doklady nutné pro přijetí zaměstnance 

Doklady nutné pro přijetí můžeme rozdělit do 3 hlavních skupin: 

 doklady bezpodmínečně nutné k nástupu - identifikace pracovníka, příprava smlouvy 

atd. 

 doklady pracovníků, za něž je plátcem zdravotního pojištění stát (mají nižší odvody 

daně) 

 doklady nutné pro daňové slevy a bonusy 

Doklady bezpodmínečně nutné k nástupu 

 Občanský průkaz (PP, DPČ, DPP) 

 Souhlas s pořízením kopie Občanského průkazu (PP, DPČ, DPP) 

 Souhlas se zpracování osobních údajů (PP, DPČ, DPP) 

 Kartička zdravotní pojišťovny (PP, DPČ) 

 Zápočtový list (PP) 

 Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na bankovní účet (všichni, kteří chtějí zasílat 

mzdu na bankovní účet) 

 Výpis z rejstříku trestů (PP) 

 Potravinářský průkaz (PP, DPČ, DPP) 

 Potvrzení lékaře o způsobilosti konat práci (PP, DPČ, DPP) 

 Potvrzení o odvodu zdravotního pojištění (PP, DPČ) 

Doklady pracovníků, za něž je plátcem zdravotního pojištění stát 

 Potvrzení o evidenci na úřadu práce (PP, DPČ) 

 Potvrzení o studiu (PP, DPČ, DPP) 

 Potvrzení o přiznání starobního/invalidního důchodu (PP, DPČ) 

 Potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku (PP, DPČ) 

 Potvrzení o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi (PP, DPČ) 

 Potvrzení o osobní a řádné celodenní péči o 1 dítě do 6 let věku nebo nejméně 2 děti 

do 15 let věku (PP, DPČ) 

Doklady nutné pro daňové slevy a bonusy 

 Prohlášení poplatníka daně z příjmu (PP, DPČ, DPP) 

 Čestné prohlášení k prohlášení poplatníka daně z příjmu (PP, DPČ, DPP) 
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 Potvrzení o studiu (PP, DPČ, DPP) 

 Potvrzení o přiznání invalidního důchodu (PP, DPČ, DPP) 

 Průkaz ZTP (PP, DPČ, DPP) 

4.3 Adaptace zaměstnanců 

 Společnost CineStar s.r.o. nemá stanovený adaptační plán pro zaměstnance. S vedením 

společnosti jsem tuto možnost sice konzultovala a adaptační plan se v současné chvíli 

sestavuje, ale neví se, kdy přesně bude dokončen. Sestavení tohoto programu ani není pro 

společnost v současné chvíli prioritní, protože ve společnosti se vyskytuje velká fluktuace 

zaměstnanců, ani ne tak ze strany zaměstnavatele, že by zaměstanci na daných pozicích svou 

práci nezvládali či nebyli pro danou pozici vhodnými uchazeči, ale ze strany zaměstnanců. 

Mnoho zaměstnanců jsou studenti, jak jest již zmiňovala v předchozí kapitole, a tito studenti 

mívají období zkoušek, zahraničních stáží aj. a nejsou schopni práci vykonávat celý měsíc, 

popřípadě dva měsíce a z tohoto důvodu společnost raději opustí. Z vlastní zkušenosti i znám, 

že studenti nikdy nepracovali a prací v kině jsou donuceni ze strany svých rodičů, aby se při 

studiu na vysoké škole jen nepoflakovali a také si začali vážit hodnotu peněz. 

4.4 Analýza získaných dat - dotazník 

Otázka č.1 Odkud jste se dozvěděl(a) o nabídce zaměstnání? 

 Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaká metoda je pro vyhlášení výběrového řízení 

nejefektivnější a pomocí které se do organizace přijalo nejvíce zaměstnanců. Největší počet 

respondentů odpovědělo na tuto otázku, že se o nabídce zaměstnání dozvěděli přes internet. 

Další nejčastější odpověď byla od známého. Jeden respondent označil odpověď jiné, kde 

uvedl, že sám ze své iniciativy odnesl životopis, aniž by věděl, že se přijímají pracovníci či 

nikoliv. 
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Graf 4.5 Způsoby, kterými se respondenti dozvěděli o volném pracovním místě  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2 Co Vás zaujalo na této nabídce zaměstnání? 

 Tato otázka vypovídala o atraktivitě a zajímavosti pracovního místa a práce, kterou by 

daný uchazeč vykonával. Snažila jsem se zjistit, čemu dávají uchazeči přednost, když hledají 

volné pracovní místo. Respondenti mohli zaškrtnout pouze jednu možnost, na které jim při 

ucházení se o pracovní pozici nejvíce záleželo nebo které kladli největší důraz. Odpovědi byly 

oproti předchozí otázce více různorodé, protože každý uchazeč preferuje něco jiného. 

Nejčastější odpovědí byla druhá odpověď, tedy obsah práce, kterou by pro společnost 

vykonávali. Další nejčastější odpovědí byla výše mzdy. První možnou odpověď, tedy 

společnost, pro kterou by práci vykonávali zvolilo 8 respondentů. A poslední možnost, jiné, 

označili pouze 3 respondenti. Jeden uvedl, že ve společnosti již pracuje známý a ten si práci 

velice pochvaloval a další dva respondenti neuvedli žádný důvod, pouze označili tuto 

odpověď.  
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Graf 4.6 Důvody, proč respondenti reagovali na volnou pracovní pozici 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3 Za jak dlouho Vás společnost kontaktovala od podání žádosti o zaměstnání 

na volné pracovní pozici? 

 Úkolem této otázky bylo zjistit, jak dlouho dobu museli respondenti čekat na odpověď 

při podání žádosti na zaměstnání. Délka odezvy od zaměstnavatele také do určité míry 

naznačuje, jak si společnost váží svých uchazečů o zaměstnaní a také s jakou rychlostí je 

schopna reagovat a odpovědět. Jelikož je v této společnosti, a hlavně na ostravské pobočce, 

kladen důraz na řešení veškerých žádostí, dotazů a stížností tentýž den, popř. do 24 hodin, 

žádný respondent neoznačil poslední odpověď. Tedy možnost podání zpětné vazby až po 

několika dnech, tedy do 1 týdne. Téměř všichni respondenti odpověděli na tuto otázku, že 

odpověď dostali tentýž den a pouze 2 zvolili druhou možnou odpověď a to, že jim bylo 

odpovězeno následující den. 
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Graf 4.7 Délka čekání respondenta od podání žádosti na volnou pracovní pozici 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4 Byla pro Vás zvolená forma výběrového řízení vyhovující? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda-li používaná forma výběru zaměstnanců je 

pro uchazeče vyhovující. Výběrový rozhovor může působit na uchazeče jako velice stresující 

a tudíž mohou být velice nervózní a nejistí při jeho průběhu. Převážná většina respondentů 

odpověděla, že ano. Pouze 5 respondentům se zdála tato forma jako nejnevhodnější a 

upřednostňovali by jinou. 

 

Graf 4.8 Spokojenost respondenta s formou výběrového řízení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 5 Jak se Vám jevila připravenost a kvalifikace osoby, která s Vámi prováděla 

výběrový rozhovor? 

 Tato otázka odpovídala o tom, jak se respondentům jeví osoba, která vede výběrový 

rozhovor. Většina respondentů, tedy 38 odpovědělo na tuto otázku první možnou odpovědí, 

tedy že osoba, která vedla výběrový rozhovor, byla velice kvalifikovaná a připravená. Oproti 

2 respondentům se tato osoba zdála neprofesionální a 9 respondentů není schopno objektivně 

posoudit a tudíž označili odpověď c - nemohu posoudit. 

 

Graf 4.9 Respondentův názor na připravenost osoby, která prováděla výběrový rozhovor 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6 Označte číslicí 1 - 5 spokojenost s jednotlivými prvky výběrového 

rozhovoru. (1 - velmi spokojena, 5 - velmi nespokojena) 

 Záměrem této otázky bylo zjistit a pečlivě zmapovat míru spokojenosti respondenta s 

jednotlivými kroky výběrového rozhovoru. U každé otázky měli respondenti označit číslicí 

svoji odpověď, přičemž číslice 1, znamenala velmi spokojen(a) a číslice 5 velmi 

nespokojen(a). Tuto otázku jsem přepracovala do přehledné tabulky, kde byly získané 

výsledky lépe čitelné než oproti grafu, který jsem nicméně pod tabulkou také zpracovala. 
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Tab. 4.4 Spokojenost respondenta s jednotlivými prvky výběrového rozhovoru 

 

 1 2 3 4 5 

Časová náročnost 26 5 11 5 2 

Psychická náročnost 5 4 26 8 6 

Místnost, kde probíhal rozhovor 39 5 4 1 0 

Atmosféra 20 12 14 3 0 

Členové komise 11 17 13 5 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.10 Spokojenost respondenta s jednotlivými prvky výběrového rozhovoru 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 7 Měl(a) jste pocit, že Vám byly kladeny v rámci výběrového rozhovoru 

nepatřičné či diskriminační otázky? 

 Tato otázka měla zjistit, zda-li osoby, které vedou výběrový rozhovor kladou 

respondentům nevhodné, popř. diskriminační otázky. Respondenti měli na výběr ze dvou 

odpovědí a to ano a ne. Všichni respondenti, tedy 100% odpovědělo, že ne. Tito respondenti 

se tedy nesetkali s těmito otázkami a tudíž lze předpokládat, že jim ani tyto otázky pokládány 

nebyly a že výběrová komise se soustředí opravdu na korektní a vhodné otázky, které se 

vztahují pouze k uchazeči o zaměstnání a danému pracovnímu místu. 

 

Otázka č. 8 Byl Vám poskytnut prostor pro Vaše případné otázky vztahující se k 

pracovní pozici či společnosti? 

 Na tuto otázku odpověděli shodně všichni respondenti, tak jako v předchozí otázce, že 

měli prostor pro svoje otázky a tuto možnost mnoho z nich i využilo. Při výběrovém 

rozhovoru nejde pouze o jednostranný rozhovor ze strany případného zaměstnavatele. Každý 

uchazeč by měl dostat možnost položit i své otázky a ty by mu měly být zodpovězeny. 

 

Otázka č. 9 Za jak dlouho Vás společnost informovala o výsledních výběrového 

rozhovoru? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jak rychlá byla zpětná vazba od společnosti k 

respondentovi ohledně získání pracovní pozice. Tak jako v předchozí obdobné otázce č.3, si 

společnost opravdu zakládá na poskytování zpětné vazby a odpovědi v co nejkratším termínu. 

Společnost, respektive personální pracovník, nemá potřebu otálet nad podáním odpovědi 

uchazeči o pracovní pozici, zda-li ve výběrovém řízení uspěl či nikoliv. Z toho vyplívá, že 40 

respondentů odpovědělo na tuto otázku, že vyjádření o jejich přijetí se dozvěděli ihned po 

absolvování vstupního rozhovoru. Tentýž den odpověděli pouze 2 respondenti a 7 

respondentům byla zpráva o jejich přijetí sdělena do 3 dnů od absolvování přijímacího řízení. 
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Graf 4.11 Délka čekání respondenta na výsledky výběrového rozhovoru 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10 Byl(a) jste dostatečně seznámen(a) s obsahem Vaší práce a byly Vám 

poskytnuty dostatečné informace? 

 Po přijetí uchazeče je důležité mu poskytnout co nejvíce informací o jeho práci, 

novém pracovním prostředí, kolektivu aj., které mu napomohou se lépe a rychleji adaptovat 

do nového pracovního procesu. Největší počet respondentů, celkem 26, odpovědělo na tuto 

otázku, že byli spíše seznámeni s obsahem jejich práce. Tím lze předpokládat, že jim byly 

poskytnuty informace, ale v menším měřítku, než které by respondenti očekávali a které by i 

vyhledávali. Zatímco ani jeden respondent neodpověděl, že by rozhodně nebyl seznámen a 

tím ani nebyl informován o  novém pracovním místě. Výsledek odpovědí této otázky je velice 

uspokojivý, ale pro společnost, tedy pro dané školitele je to signál, že je stále co zlepšovat.  
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Graf 4.12 Seznámenost respondenta s obsahem jeho práce a poskytnutí dodatečných 

informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11 Byly Vám první den po nástupu do společnosti představeni Vaši nadřízení, 

spolupracovníci, členové Vaší pracovní skupiny? 

 Pro usnadnění adaptace nového zaměstnance je určitě nezbytné představit mu jeho 

nadřízené a pracovní skupinu, se kterou bude každodenně pracovat a stýkat se. Zaměstnanec 

bývá první dny nejistý a nervózní z nového pracovního prostředí, které nezná a aby se měl 

sám seznamovat a představovat jednotlivým zaměstnancům by jeho adaptační proces nijak 

neurychlilo, ba naopak. Většina respondentů označila odpověď ano, tedy že jim 

spolupracovníci a nadřízení byli představeni a pouze 2 dotazovaní uvedli, že jim kolegové 

představeni nebyli.  

 

Graf 4.13 Představení nadřízených respondentovi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 12 Jak byste hodnotil(a) první den ve společnosti? 

 První dojem a první den ve společnosti každému uchazeči utkví v paměti a je proto 

velice důležitý pro správné začlenění jedince do společnosti. Touto otázkou jsem se snažila 

zjistit, jak první den ve společnosti vnímali s odstupem respondenti, kteří jsou již ve 

společnosti nějaký čas a tudíž mohou i objektivně odpovědět. V této společnosti se o nově 

příchozí zaměstnance stará pověřený kondor, neboli tutor. Z toho vyplívá, že nikdo neoznačil 

odpověď, že by se mu první den zdál jako nepřínosný. Tato odpověď mě i vedoucí 

společnosti velice potěšila. 38 respondentů odpovědělo, že byl tento den přínosný a pro 11 

dotazovaných se zdál tento den jako normální, běžný. 

 

Graf 4.14 Hodnocení prvního dne ve společnosti respondentem 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 13 Měl(a) jste k dispozici po absolvovaném školení vlastní příručku pro 

zaměstnance? Popř. pracovní řád aj. 

 Na tuto otázku, by ve správně stanoveném adaptačním plánu v organizaci, mělo být 

odpovězeno pouze ano. Tady tomu tak ovšem není. Společnost totiž nemá pevně stanovený 

tento plán a tudíž se nemůže ani pečlivě dodržovat, kontrolovat a respondenti ani nemohou 

odpovědět jednohlasně.  
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Graf 4.15 Poskytnutí respondentovi pracovní příručky, popř. pracovního řádu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14 Byl(a) Vám po příchodu do zaměstnání věnovaná zvýšená pozornost? 

 Odpověď na tuto otázku byla na 98% jednohlasná. V této společnosti se 

zaměstnancům, nejen nově příchozím, věnuje vedoucí směny, který je nazýván jako kondor. 

Tento kondor věnuje pozornost správnému chodu provozu, zaměstnancům, ale hlavně 

zvýšenou pozornost nově příchozímu zaměstnanci. Ten má možnost se kondora zeptat na 

jakoukoliv otázku, nechat si cokoliv vysvětlit a nechat si pomoci při řešení běžných 

pracovních úkolů. Z toho z vyplívá, že respondenti nemohli odpovědět jinak, jestli se toto 

dodržuje. Přesto, se 1 dotazovanému nezdála příliš zvýšená pozornost na jeho osobu a tudíž 

odpověděl ne. 

 

Graf 4.16 Věnování zvýšené pozornosti respondentovi po příchodu do zaměstnání 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 15 Myslíte si, že jste byl(a) dostatečně zaučen(a) na nové pracovní pozici? 

 Tato otázka byla velice podobná otázce předchozí, tedy č.14. Každého zaměstnance 

zasvěcuje do běžných pracovních úkolů kondor. Tento kondor nováčka zaučí pro plnění 

pracovních úkolů, zasvětí jej do chodu celého komplexu a představí jej jeho pracovní skupině. 

Zaučování probíhá individuálně a jeho délka je od 3 - 6 pracovních směn, kdy po absolvování 

je tento zaměstnanec schopen fungovat a pracovat samostatně. 

 

Graf 4.17 Zaučení respondenta na nové pracovní pozici 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 16 Měl(a) jste možnost v průběhu zkušební doby konzultovat případné dotazy 

a obrátit se na někoho s případnými problémy během adaptace? 

 Touto otázkou jsem se snažila dozvědět, jestli v průběhu zkušební doby mají nově 

příchozí zaměstnanci možnost konzultovat své dotazy, připomínky a otázky. Převážná 

většina, celkem 30 respondentů odpovědělo, že možnost konzultace během procesu adaptace 

měli. 
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Graf 4.18 Možnost respondenta konzultovat jeho dotazy a pomoci mu s jeho problémy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17 Co byste shlédl(a) jako největší přínosem Vaší adaptace? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit jaký přínos adaptace vidí její příjemci, tedy 

zaměstnanci, od poskytovatelů adaptace, tedy společnosti. Nejvíce označených odpovědí bylo 

u 2.možnosti, že zaměstnanci vnímají jako největší přínos pomoc jejich spolupracovníků. 

Jako nejméně označovanou odpovědí byla odpověď školení, tuto možnost označilo celkem 8 

dotazovaných respondentů. Z toho vyplívá, že zaměstnanci nevidí největší přínos při procesu 

adaptace jejich školení. Lépe se adaptují za pomoci svých spolupracovníků a vstřícnosti jejich 

nadřízených. 

 

Graf 4.19 Přínos adaptace podle respondenta 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 18 Jste spokojen(a) s kolektivem zaměstnanců? 

 Pro správné fungování zaměstnaneckých vztahů je nezbytné, aby byl ve společnosti s 

více zaměstnanci vytvořen určitý kolektiv, který při sobě drží a navzájem si pomáhá při plnění 

pracovních úkolů. Pokud je již tento kolektiv vytvořen, je nezbytně nutné, aby po příchodu 

nového zaměstnance, tuto osobu přijal mezi sebe a také ho tak vnímal a nerozlišoval rozdíly. 

Četnost jednotlivých možností odpovědí znázorňuje graf 4.20, viz. níže. 

 

Graf 4.20 Spokojenost respondeta s kolektivem zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19 Označte číslicí Vaši spokojenost. (1 - velmi spokojen, 5 - velmi nespokojen) 

 Záměrem této otázky bylo zjistit a pečlivě zmapovat míru spokojenosti respondenta s 

jednotlivými položkami. U každé otázky měli respondenti označit číslicí svoji odpověď, 

přičemž číslice 1, znamenala velmi spokojen(a) a číslice 5 velmi nespokojen(a). Tuto otázku 

jsem přepracovala do přehledné tabulky, kde byly získané výsledky lépe čitelné než oproti 

grafu, který jsem nicméně pod tabulkou také zpracovala. 

 

Tab. 4.5 Spokojenost respondenta s jednotlivými prvky  

 

 1 2 3 4 5 

Náplň pracovního místa 22 17 2 5 3 

Délka pracovní doby 17 16 10 4 2 

Kolektiv zaměstnanců 28 16 5 0 0 

Nadřízení 5 13 22 5 4 
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Výše mzdy 11 14 18 3 3 

Vnitřní řád společnosti 8 7 26 7 1 

Školení 2 14 5 23 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 4.21 Spokojenost respondenta s jednotlivými prvky výběrového rozhovoru 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 20 Splnila společnost své sliby a Vaše očekávání po Vašem přijetí? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit zpětnou vazbu zaměstnance na jeho požadavky a 

očekávání po jeho přijetí do organizace. Pouze 1 respondent odpověděl, že společnost 

nesplnila jeho očekávání. Naproti tomu pro 38 dotazovaných splnila očekávání a sliby. 
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Graf 4.22 Splnění slibů společnosti po přijetí respondenta do organizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 21 Na jaké nejvyšší pozici jste zařazen(a)? 

 Respondenti na tuto otázku odpovídali 4 možnostmi. Jelikož ve společnosti existuje 

posloupnost pozic s ohledem na délku zaměstnání, na šikovnost daného zaměstnance plnit 

pracovní úkoly a jelikož se zde vyskytuje velká fluktuace, jsou zaměstnanci nerovnoměrně 

rozděleni mezi tyto 4 pozice. Samozřejmě také neplatí, že pokud zaměstnanec vykonává 

pracovně nadřazenou pozici, nemůže již vykonávat pozici na nižší úrovni. Odpovědi 

respondentů jsem zpracovala do přehledného grafu, viz. níže, kde největší počet respondentů 

je zařazeno na pozici uvaděč. 

 

Graf 4.23 Nejvyšší pozice respondenta ve společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 22 Vaše pohlaví 

 Poslední 17. otázka se zaměřila na identifikaci respondentů, resp. na jejich pohlaví. Z 

celkového počtu 49 dotazovaných je 20 mužů a 29 žen. 

 

Graf 4.24 Pohlaví respondenta 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Návrhy a doporučení 

 Na základě provedeného dotazníkového šetření a jeho výsledů, které jsem i pomocí 

grafů a tabulek vypracovala v předchozí kapitole č.4, bych ráda navrhla možná zlepšení při 

výběru a adaptaci zaměstnanců ve společnosti CineStar s.r.o., které by mohly přispět ke 

zlepšení a zkvalitnění těchto procesů. Nemohu však říci, že by provedený výzkum poukázal 

na  to, že by snad byl proces získávání zaměstnanců a jejich následné adaptace nekvalitní, ba 

naopak je na velice dobré úrovni. 

 Jednotlivé návrhy budou mít obsaženy obecný popis problému a také možné způsoby, 

jak řešit vzniklé nedostatky. 

Návrh č.1 - Tištěná informační brožura pro zaměstnance na DPČ a DPP 

  Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř 85% dotazovaných nemělo k dispozici 

vlastní příručku pro zaměstnance. Společnost sice má vypracované pracovní techniky a různé 

informační texty, ale všechny jsou pro všechny, Žádný zaměstnanec tedy nemá svoji vlastní 

příručku, tahák, který by mohl ve volném čase pročítat, případně si do něj vpisovat své vlastní 

poznámky, které by napomohly procesu jeho začlenění, adaptace. Brožuru by samozřejmě 

ocenili i stálí zaměstnanci, kteří by si informace poskytnuté v brožuře alespoň vždy osvěžili a 

zopakovali dle jejich potřeby. 

 Jelikož existuje ve společnosti velká fluktuace, která je i viditelná i z grafu, který jsem 

vypracovala ve 3. kapitole a  který znázorňuje délku zaměstnání u této společnosti, informační 

brožury by se určitě uplatnily.  

 Je mi jasné, že se v dnešní době snaží společnosti šetřit a snižovat ve všech ohledech 

své náklady, ale určitě bych doporučila zavedení a tisknutí těchto brožur. Tištěny by mohly 

být černobíle a v malém formátu, aby byly skladné. Obsah těchto brožur by ve svém principu 

byl totožný, ale poskytnuté informace by se trochu lišili pobočkou od pobočky (např. 

kontakty, mapy aj.). Tím by se zaručilo poskytnutí přesných informací zaměstnanci.   

 

Návrh č.2 - Školení 

 Školení je nedílnou součástí každé pracovní pozice. Ať si jež jedná o školení HCCP, 

BZOP, PO nebo o školení na danou pracovní pozici, prodejní dovednosti aj. Podle odpovědí 

respondentů v dotazníkovém šetření nelze školení přikládat velkou míru spokojenosti ze 

strany zaměstnanců. Bohužel jsem nepředpokládala, že se školením obecně budou 

respondenti označovat jako známku své spokojenosti 4, kde známka 1 znamenala velice 
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spokojen(a). Doporučovala bych provést další dotazníkové šetření, které bude zaměřeno 

pouze na téma školení a které nám zodpoví, s kterými částmi školení (průběh, obsah školení, 

školitelé aj.) jsou respondenti nespokojeni. Podle výsledku tohoto šetření můžeme zhodnotit, 

zda lze s daným problémem něco udělat, popř. jej zcela vytěsnit. 

 

Návrh č.3 - Adaptační plán 

 Tento návrh není přímo z dotazníkového šetření, ale vyplívá z praktické části mé 

bakalářské práce. Při zjišťování potřebných informací jsem nezaznamenala ani mi nebyla 

poskytnuta informace, že by pro zaměstnance existoval adaptační plán. Dovolila by si tedy 

doporučit sestavení takovéhoto plánu, který by zaměstnanec obdržel ihned po nástupu do 

práce manažerem, který by mu jej i podrobně vysvětlil. 
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6 Závěr 

 Bakalářská práce se zaměřovala na proces výběru a adaptace zaměstnanců v multikině 

CineStar. Společnost CineStar s.r.o. si tak jako každá firma, která pracuje s velkým 

množstvím zaměstnanců uvědomuje, že je obtížné najít ty správné zaměstnance, kteří budou 

mít kvalitní pracovní morálku a kteří budou plnit stanovené cíle. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat a zhodnotit současný stav výběru a 

adaptace zaměstnanců ve společnosti CineStar s.r.o., přesněji v ostravské pobočce a následně 

podat návrhy a možná doporučení na zlepšení pro tuto oblast. 

 Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem 

popsala teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců, která mi napomohla pochopit 

tento složitý proces. Zdroje, které jsem použila pro vypracování byly použity z literatury a 

internetových stránek, které jsem vypsala na konci mé práce. Poznatky, které jsem získala z 

teoretické části jsem následně porovnala v praktické části, kde jsem postupně rozepsala 

historii a charakteristiku společnosti, organizační strukturu, strukturu zaměstnanců podle 

jejich věku a délky zaměstnání u této společnosti, charakteristiku průběhu výběru 

zaměstnanců, doklady nutné po přijetí a adaptaci zaměstnanců. Následně jsem v 

dotazníkovém šetření získala potřebné informace pro možné návrhy a doporučení, co by 

společnost mohla v těchto směrech zlepšit. Tím se také domnívám, že jsem splnila cíl mé 

bakalářské práce. 

 Vypracování této bakalářské práce pro mne bylo samozřejmě velkým přínosem. 

Obohatilo mě o nové, hlubší poznatky v oblasti personalistiky, která mne velice zajímá neboť 

bych se této oblasti chtěla věnovat po absolvování vysoké školy.   
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Příloha 1: Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

 

Vážení zaměstnanci společnosti CineStar s.r.o., 

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude podkladem pro mou bakalářskou 

práci s názvem Výběr, získávání a adaptace zaměstnanců v multikině CineStar. Dotazník 

obsahuje 22. otázek a jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle než 5 minut. U každé otázky 

vyberte a kroužkem označte jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je zcela 

anonymní a výsledky z tohoto dotazníku nebudou nikde zveřejňovány a poslouží pouze pro 

mé studijní účely. 

Velice Vám děkuji  za Vaši ochotu a čas, který strávíte při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

         Jemelková Zuzana 

         Ekonomická fakulta  

         VŠB-TU Ostrava 

 

 

1. Odkud jste se dozvěděl(a) o nabídce zaměstnání? 

a) Z internetu 

b) Z novinové inzerce 

c) Od známého 

d) Jiné, uveďte...  

 

2. Co Vás zaujalo na této nabídce zaměstnání? 

a) Společnost, pro kterou bych práci vykonával(a) 

b) Obsah práce 

c) Výše mzdy 

d) Jiné, uveďte... 

 

3. Za jak dlouho Vás společnost kontaktovala od podání žádosti o zaměstnání na volné 

pracovní pozici? 

a) Tentýž den 

b) Následující den 

c) Do 1 týdne 

 

4. Byla pro Vás zvolená forma výběrového řízení, tedy výběrový rozhovor,  vyhovující? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Jak se Vám jevila připravenost a kvalifikace osoby, která s Vámi prováděla výběrový 

rozhovor? 

a) Velice kvalifikovaná a připravená 

b) Neprofesionální a nepřipravená 

c) Nemohu posoudit 
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6. Označte číslicí 1 - 5 spokojenost s jednotlivými prvky výběrového rozhovoru.  

(1 - velmi spokojen, 5 - velmi nespokojen) 

a) Časová náročnost    1 - 2 - 3 - 4 - 5  

b) Psychická náročnost    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

c) Místnost, kde probíhal rozhovor  1 - 2 - 3 - 4 - 5 

d) Vyrušování/hluk    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

e) Atmosféra     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

f) Členové komise    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 

7. Měl(a) jste pocit, že Vám byly kladeny v rámci výběrového rozhovoru nepatřičné či 

diskriminační otázky? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. Byl Vám poskytnut prostor pro Vaše případné otázky vztahující se k pracovní pozici 

či společnosti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Za jak dlouho Vás společnost informovala o výsledních výběrového rozhovoru? 

a) Ihned 

b) Tentýž den 

c) Do 3 dnů 

 

 

10.  Byl(a) jste dostatečně seznámen(a) s obsahem Vaší práce a byly Vám poskytnuty 

dostatečné informace? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše no 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

11.  Byly Vám první den po nástupu do společnosti představeni Vaši nadřízení, 

spolupracovníci, členové Vaší pracovní skupiny? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Jak byste hodnotil(a) první den ve společnosti? 

a) Přínosný 

b) Normální 

c) Nepřínosný 

 

13. Měl(a) jste k dispozici po absolvovaném školení vlastní příručku pro zaměstnance? 

Popř. pracovní řád aj. 

a) Ano 

b) Ne 

 

14. Byl(a) Vám po příchodu do zaměstnání věnovaná zvýšená pozornost? 

a) Ano 
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b) Ne 

 

15. Myslíte si, že jste byl(a) dostatečně zaučen(a) na nové pracovní pozici? 

a) Ano 

b) Ne 

 

16. Měl(a) jste možnost v průběhu zkušební doby konzultovat případné dotazy a obrátit se 

na někoho s případnými problémy během adaptace? 

a) Ano 

b) Ne 

 

17. Co byste shlédl(a) jako největší přínosem Vaší adaptace? 

a) Školení 

b) Pomoc spolupracovníků 

c) Vstřícnost nadřízených 

 

18.  Jste spokojen(a) s kolektivem zaměstnanců? 

a) Jsem spokojen(a) 

b) Zatím nemohu posoudit 

c) Nejsem spokojen(a) 

 

19. Označte číslicí Vaši spokojenost. (1 - velmi spokojena, 5 - velmi nespokojena) 

a) Náplň pracovního místa   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

b) Délka pracovní doby    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

c) Kolektiv zaměstnanců   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

d) Nadřízení     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

e) Výše mzdy     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

f) Vnitřní řád společnosti   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

g) Školení     1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 

20. Splnila společnost své sliby a Vaše očekávání po Vašem přijetí? 

a) Ano 

b) Částečně 

c) Ne 

 

21. Na jaké nejvyšší pozici jste zařazen(a)? 

a) Uvaděč 

b) Prodavač občerstvení 

c) Prodavač vstupenek 

d) Kondor 

 

22. Vaše pohlaví 

a) Žena 

b) Muž 

 



 

Příloha 2: Organizační struktura Centrály společnosti CineStar s.r.o. 
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Příloha 3: Organizační struktura Malých multikin společnosti CineStar s.r.o. 
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Příloha 4: Organizační struktura Velkých multikin společnosti CineStar s.r.o. 
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