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1. Úvod 

V dnešním světě plném konkurence jsou lidé, tj. zaměstnanci využívání jako 

prostředek k dosažení cílů organizace. Zaměstnanci jsou považování za bohatství, kterého by 

si organizace měla vážit a měla by ho hýčkat. Správná motivace zaměstnanců je klíčem 

k dlouhodobému přežití organizace a k vytváření dokonalého pracoviště.  

Každá organizace by měla věnovat zvýšenou pozornost kvalitním způsobům 

motivování lidí. Důležitými nástroji jsou stimuly, odměny, vedení lidí a podmínky, v nichž 

zaměstnanci svou práci vykonávají. Nejobvyklejší odměnou zůstávají peníze ve formě mzdy 

nebo platu.  

Potřebné zaměstnance k dosažení cílů získává organizace na trhu práce. Organizace se 

může zaměřit na vnitřní trh práce, který se zaměřuje na zaměstnance v rámci organizace. Dále 

se může organizace zaměřit na vnější trh práce, na kterém může získat různé druhy lidí. 

Každý z nás má odlišné znalosti, schopnosti, dovednosti, chování a osobní energii. Všechny 

tyto složky vytvářejí lidský kapitál, který vnášíme do své práce. Záleží tedy na nás, jak tento 

kapitál vynaložíme a jak jím přispějeme k dosažení určitého cíle.  

Při výběru zaměstnavatele hraje důležitou roli dobrá pověst organizace, dobrá značka 

a především atraktivnost zaměstnavatele. Atraktivní zaměstnavatel se zaměřuje na získávání a 

výběr pracovníků, které potřebuje.  

Cílem diplomové práce je analýza současného procesu výběru a adaptace zaměstnanců 

v organizaci ČD Cargo a. s. a doporučení návrhů na jeho zlepšení. 

Diplomová práce je zaměřena na výběr a adaptaci zaměstnanců v organizaci ČD 

Cargo, a. s. v Provozní jednotce Ostrava. Ke zjišťování potřebných informací bylo použito 

několik zdrojů, mezi něž patří interní dokumenty organizace, rozhovory s personalistkou i 

dozorčím a internetové stránky. Na závěr budou všechny podklady zpracovány, vyhodnoceny 

a sepsány návrhy a doporučení.  

Práce bude členěna do dvou hlavních částí, a to část teoreticko-metodickou a část 

aplikačně-ověřovací. Diplomová práce začíná úvodem, ve kterém bude nastíněna 

problematika výběru a adaptace zaměstnanců v organizacích. Část následující po úvodu bude 

spjata s teoretickými východisky samotného výběru a adaptací zaměstnanců. Po sepsání 
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teoretické části následuje představení vybrané organizace, tedy ČD Cargo, a. s. Představení 

organizace zahrnuje charakteristiku organizace, pár čísel o organizaci v oblasti řízení lidských 

zdrojů a základní informace o ní. Zde skončí teoretická část, ze které se přesuneme na část 

aplikačně-ověřovací. Tato část diplomové práce bude začínat analýzou současného procesu 

výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci. V aplikační části budu využívány 

zdroje, které byly získané při rozhovorech s personalistkou i dozorčím organizace, z interních 

dokumentů a z internetových stránek. K sepsání návrhů a doporučení bude vycházeno 

z informací, které budou získány zpracováním dotazníků rozdaných mezi zaměstnance. 

V závěru diplomové práce budou zkompletovány celkové poznatky a vyhodnocení. 

 

2. Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců  

Cílem této kapitoly bude nastínit problematiku výběru a adaptace zaměstnanců. 

Teoretické poznatky do této kapitoly budou čerpány z odborné literatury, která bude uvedena 

v Seznamu použité literatury. 

 

2.1 Metodika diplomové práce  

Diplomová práce je zpracována v několika následujících krocích, které na sebe 

navazují tak, aby směřovaly k dosažení cíle. Cílem diplomové práce je analýza současného 

procesu výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci ČD Cargo a. s. a doporučení návrhů na 

jeho zlepšení. 

1) Zpracování teoretických východisek výběru a adaptace zaměstnanců na základě 

analýzy české i zahraniční odborné literatury. Kromě analýzy byly použity i další 

metody. Pomocí metody abstrakce rozpoznáme podstatné informace.  Metoda 

komparace porovnává názory jednotlivých autorů na proces výběr a adaptace 

zaměstnanců. Dále metoda dedukce, pomocí které od předpokladu dojdeme k závěru 

z těchto předpokladů.  

2) Sepsání charakteristiky organizace po prostudování poskytnutých interních dokumentů 

a internetových stránek organizace. Opět byly použity metody analýzy, abstrakce, 

komparace a dedukce.  
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3) Analýza výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci ČD Cargo, a. s. je zpracována z 

interních dokumentů a dotazníkového šetření. Při řešení byly použity metody analýzy 

a dedukce. Pro získání potřebných informací ve zvolené organizaci jsme vybrali z 

metod písemného dotazování dotazník. Dotazník patří mezi nejpoužívanější techniky 

písemného dotazování. Nespornou výhodou dotazníků oproti ústnímu dotazování je, 

že můžeme oslovit podstatně vyšší množství respondentů, kteří neztrácí svou 

anonymitu. Během vyplňování dotazníků není respondent ve stresu, může si sám určit 

tempo a dobu vyplňování požadovaného formuláře. Jako každá metoda i dotazník má 

své nevýhody. Jednou z nich je nekvalitní vyplnění formuláře respondenty, tj. 

nezodpovězení všech otázek, nedodržení počtu správných odpovědí nebo neodevzdání 

správně vyplněného formuláře. Nekvalitně vyplněný formulář se stává pro tazatele 

neplatným dotazníkem a nemůže jeho odpovědi použít v závěrečném vyhodnocování.  

Nejvíce času zabírá přípravná fáze dotazníků, ve které je nutno sestavit kvalitní a 

srozumitelné otázky. Dotazník nesmí obsahovat chyby, které se nedají dodatečně 

opravit. Dotazník byl sestavený po prostudování odborné literatury a interních 

dokumentů organizace.  

  

Základní postup při tvorbě dotazníku: 1 

A. Tvorba úvodu – stanovení předmětu, objektu a cíle průzkumu; 

B. Tvorba položek – výběr otázky nebo tvrzení; 

C. Tvorba variant odpovědí – otevřené, polootevřené, uzavřené; 

D. Pilotáž – prováděna na malém vzorku respondentů; 

E. Tvorba finální struktury a formy dotazníku – dobrá jazyková vybavenost, 

správně a jasně naformulované otázky.  

 

4) Zpracování informací z dotazníkového šetření a vytvoření grafů pro lepší vizualizaci 

dosažených výsledků.  

5) Sestavení návrhů a doporučení na zlepšení procesu výběru a adaptace zaměstnanců 

v ČD Cargo ze získaných výsledků dotazníkového šetření.  

 

                                                                 
1
 SURYNEK, Alois a Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ . Základy sociologického výzkumu .  1. vyd. 

Praha: Management Press, 2001. ISBN  80-7261-038-4. 
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2.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup 

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

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace. 2 

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečení lidí potřebných pro úspěšné plnění cílů 

organizace. Systémy řízení lidských zdrojů mohou být zdrojem schopností, které umožní 

organizaci učit se rozpoznávat a využívat nové příležitosti. Mezi klíčové schopnosti patří 

konkurenceschopnost firmy.  

Hlavní charakteristiky lidských zdrojů ve své obecné klasifikaci zdrojů firemního 

potenciálu: 3 

 Vzdělání a zkušenosti zaměstnanců determinují dovednosti, které má organizace 

k dispozici. 

 Adaptibilita zaměstnanců determinuje strategickou flexibilitu organizace.  

 Oddanost a loajalita zaměstnanců determinuje schopnost organizace uchovat si 

konkurenční výhodu.  

V současnosti se klade důraz na to, aby systémy lidských zdrojů byly řízeny takovým 

způsobem, který zajistí jejich soulad se strategií organizace. Z tohoto hlediska se mohou 

lidské zdroje stát faktorem pozitivním, tj. schopným realizovat nové přístupy, které vyplývají 

ze stanovené strategie, a přispívat k jejímu obohacování, nebo naopak se mohou stát 

kritickým faktorem dosahování strategických záměrů. 4 

Lidé tvoří lidský kapitál organizace, bez něhož by organizace nemohla fungovat. Lidé 

a jejich kolektivní dovednosti, schopnosti a zkušenosti jsou nyní považovány za něco, co 

významně přispívá k úspěšnosti organizace a co tvoří významný zdroj konkurenční výhody.  

Na řízení a rozvoj lidí v organizaci se specializuje personální útvar neboli útvar 

lidských zdrojů. Personální útvar předkládá podněty, intervenuje, poskytuje rady a podporu ve 

                                                                 
2
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  

3
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  

4
 VEBER, Jaromír et al. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  
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všem, co se nějak týká zaměstnanců organizace. Těmito činnosti umožňuje organizaci 

dosáhnout jejich cílů.  

K základním personálním činnostem patří: 5 

 vytváření a analýza pracovních míst, 

 plánování lidských zdrojů, 

 získávání a výběr zaměstnanců, 

 příjímání a orientace zaměstnanců, 

 řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování zaměstnanců, 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci, 

 pracovní vztahy a péče o zaměstnance, 

 personální informační systém. 

 

Základním cílem je zabezpečit, aby organizace vytvářela personální strategii, politiku 

a praxi, které efektivně poslouží všemu, co se týká zaměstnávání a rozvoje lidí a vztahů 

existujících mezi managementem a zaměstnancem. 6 

Personální obsazení personálního útvaru závisí jednoznačně na velikosti organizace, 

ale neexistuje žádná norma, která by předepisovala počet personalistů k poměru počtu 

zaměstnanců. Postavení personálního útvaru má stále rostoucí význam. Personalisti poskytují 

informace vnitropodnikovým zákazníkům. Mezi něž patří vedení organizace, linioví 

manažeři, vedoucí týmu a pracovních skupin a řadoví zaměstnanci.  

Politika lidských zdrojů čili personální politika může být chápána dvojím způsobem. 

První způsob pojem personální politika chápe jako systém relativně stabilních zásad, jimiž se 

subjekt personální politiky (organizace, její vedení, personální útvar) řídí při rozhodováních, 

která se přímo nebo nepřímo dotýkají oblasti práce a lidského činitele.  Druhý způsob chápe 

politiku lidských zdrojů jako soubor opatření, jimiž se subjekt personální politiky snaží 

ovlivňovat oblast práce a lidského činitele a usměrňovat chování a jednání lidí tak, aby 

přispívalo k efektivnímu plnění úkolů a záměru organizace. Dobře zformulovaná, dlouhodobě 

                                                                 
5
 MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK et al. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN  

978-80-7380-230-1. 

6
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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stabilní a pro zaměstnance srozumitelná a přijatelná personální politika má zásadní význam 

pro úspěšnost a dlouhodobou existenci organizace. 7 

 

2.3 Získávání a výběr zaměstnanců  

Získávání zaměstnanců je dvoustrannou záležitostí. Na jedné straně stojí organizace a 

konkuruje si s ostatními zaměstnavateli o žádanou pracovní sílu. Na druhé straně vystupují 

potenciální zaměstnanci, kteří hledají práci a vybírají si mezi různými nabídkami. 8 

Výběr zaměstnanců je personální činností, která plynule navazuje na získávání 

zaměstnanců. Obsahem výběru je posouzení kvalifikačních a osobnostních předpokladů 

konkrétního uchazeče. Během výběru sbíráme a hodnotíme informace o uchazečích pomocí 

metod výběru předpovídající efektivnost nového pracovníka. Každá organizace si zvolí různé 

metody pro výběr zaměstnanců. Prostřednictvím zvolené metody můžeme porovnat, do jaké 

míry je profil uchazeče totožný se specifikací pracovníka místa nebo s požadovanými 

pracovními způsobilostmi. 9 

 

Získávání a výběr zaměstnanců je rozděleno do tří fází. 10 

1. Definování požadavků – příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí 

o požadavcích a podmínkách zaměstnání, 

2. Přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců, 

3. Vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy. 

                                                                 
7
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky . 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. ISBN 978-80-7261-168-3. 

8
 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN  

978-80-7400-347-9. 

9
 VEBER, Jaromír et al. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  

10
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  
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Cílem je získat takové množství a takovou kvalitu zaměstnanců, které jsou potřebné 

pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů a vynaložit minimální náklady. 

 

2.3.1 Definování požadavků 

Pro definování požadavků je důležitý program získávání zaměstnanců, který obsahuje 

kategorie lidí, které organizace potřebuje. Je zaměřený dále na potřebu náhrady některých 

zaměstnanců nebo potřebu obsazení nově vytvořených pracovních míst.  

 

Specifikace požadavků na zaměstnance 

Požadavky zahrnují vzdělání, výcvik, odborné schopnosti, kvalifikace a požadované 

zkušenosti. Přirozeným aspektem je, že zaměstnavatel požaduje nejvyšší kvalifikaci i 

schopnosti. Mít zájem o to nejlepší je přirozené, ale nerealisticky vysoké požadavky zvyšují 

problém s přilákáním uchazečů. Opakem jsou nízké požadavky objevující se jen velmi málo. 

Nejlepší je se zaměřit na požadavky podstatné a žádoucí. 

Po přijetí požadavků následuje analýza podle určitých vhodných bodů. Základním 

přístupem je zaměřit se na podstatné a žádoucí požadavky podle hlavních bodů vzdělání, 

schopností, odborné přípravy a praxe. K nejznámějším tradičním systémům klasifikace patří 

sedmibodový model vypracovaný Rodgerem (1952) a pětistupňový model Munro-Frazerův 

(1954). 

 

Sedmibodový model se zaměřuje na: 11 

1. fyzické vlastnosti – zdraví, tělesnou stavbu, vzhled, držení těla a mluvu a způsoby; 

2. vědomosti a dovednosti – vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti; 

3. všeobecnou inteligenci – základní intelektuální schopnosti; 

4. zvláštní schopnosti – mechanické, manuální zručnost, obratnost v používání slov nebo 

čísel; 

5. zájmy – intelektuální, praktické, tvůrčí, sportovní, společenské a umělecké aktivity; 

6. dispozice (sklony) – přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, vytrvalost, sklon 

k závislosti, spoléhání sama na sebe; 

7. okolnosti (zázemí) – soukromí, rodina, povolání a zaměstnání členů rodiny.  

                                                                 
11

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Pětistupňový model se zaměřuje na: 12 

1. vliv na ostatní – tělesnou stavbu, vzhled, mluvu a způsoby; 

2. získanou kvalifikaci – vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti; 

3. vrozené schopnosti – přirozenou rychlost chápání a schopnost se učit; 

4. motivace – osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli jít, úspěšnost v jejich 

dosahování; 

5. emocionální ustrojení – citová stabilita, schopnost překonávat stres a schopnost 

vycházet s lidmi. 

 

Sedmibodový model má delší historii než pětistupňový model.  Pětistupňový model 

klade větší důraz na dynamické aspekty uchazečovy kariéry a je jednodušší v některých 

hlediscích. Oba modely poskytují vhodný rámec pro výběrový rozhovor, ale nyní se používá 

především přístup založený na schopnostech. Vhodný rámec pro výběrový rozhovor u 

přístupu založeného na schopnostech jsou schopnosti uchazeče. Tento přístup může 

rozpoznat, která metoda výběru je ta nejvhodnější. 

 

2.3.2 Přilákání uchazečů 

Přilákání uchazečů je otázkou rozpoznání, vyhodnocení a využití nejvhodnějších 

zdrojů potenciálních uchazečů. Analýza silných a slabých stránek slouží k zjištění problémů 

s přilákáním nebo udržením zájmů uchazečů. Zaměřuje se na celostátní nebo lokální pověst 

organizace, mzdy, zajímavost práce, jistotu zaměstnání, příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, 

perspektivy kariéry, zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky a umístění pracoviště. Toto 

zaměření by organizace měla porovnat s tím, co nabízí konkurence a poté vytvořit co 

nejatraktivnější profil zaměstnavatele. 13 

Při získávání uchazečů by bylo dobré zaměřit se nejdříve na vnitřní trh práce tvořený 

stávající zaměstnanci. Získávání z vnitřního trhu práce je výhodné, jelikož zaměstnavatel má 

lepší znalost interních kandidátů, zlepšuje pracovní morálku, zvyšuje pracovní spokojenost 

                                                                 
12

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  

13
 MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK et al. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN  

978-80-7380-230-1. 
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zaměstnanců, pozitivně působí na snížení fluktuace a stabilizuje zaměstnance, protože jim 

nabízí možnost rozvoje kariéry. Preferování vnitřních zdrojů bývá také odůvodněno 

skutečností, že řada kolektivních smluv určitým způsobem omezuje snižování počtu 

pracovních sil propouštěním zaměstnanců v produktivním věku.  

Není-li možné uspokojit potřebu zaměstnanců z vnitřního trhu práce, pozornost se 

obrací na vnější trh práce. Uchazeči z vnějšího trhu práce mohou přinést do organizace něco 

nového. Mají jiný náhled na věci a odlišné přístupy k řešení úkolů či problémů než 

zaměstnanci, kteří jsou již v pracovním procesu. Na tuto oblast se také zaměřuje pozornost 

organizací v případě, že se od nového řídícího zaměstnance očekává přínos v podobě 

uplatnění nových metod a postupů v práci, nezatížených rutinními návyky a zvyklostmi 

prostředí nebo pokud dochází k výrazné restrukturalizaci činnosti organizace, kterou není 

možné zabezpečit současnými zaměstnanci. Lidskými zdroji se myslí absolventi škol, lidé 

v produktivním věku vedeni na úřadu práce, ženy vracející se z mateřské dovolené, lidé se 

zdravotním postižením a cizinci. Mezi vnější zdroje patří inzerování, internet a externí 

vyhledávací a zprostředkovatelské služby. 14 

 

Inzerování 

Nejobvyklejší metodou přilákání uchazečů z vnějších zdrojů je inzerování. Na základě 

zkušeností je třeba zvážit, zda je inzerování nezbytné nebo zda by nebylo prospěšnější využít 

zprostředkovatelských agentur nebo poradenských organizací specializujících se na získávání 

zaměstnanců.  

 

Cílem inzerování by mělo být: 15 

 upoutat pozornost – inzerát musí být v úsilí o zájem potenciálních uchazečů 

konkurenceschopnější než inzeráty jiných zaměstnavatelů, 

 vytvářet a udržovat zájem – informaci o pracovním místě, podniku, podmínkách 

zaměstnání a požadované kvalifikaci musí inzerát sdělovat atraktivním a zajímavým 

způsobem, 

                                                                 
14

 VEBER, Jaromír et al. Management Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  

15
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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 stimulovat akci – poselství inzerátu musí být sděleno způsobem, který upoutá nejen 

oči, ale také přiměje lidi přečíst si inzerát až do konce a bude mít za následek 

dostatečný počet odpovědí od vhodných uchazečů.  

Abychom dosáhli vytyčeného cíle, je nezbytné stanovit, kolik pracovních míst je třeba 

obsadit a kdy. Dále ze specifikace a popisu pracovního místa získáme informace o úkolech a 

povinnostech pracovního místa, o požadované kvalifikaci a praxi. Musíme se rozhodnout, kde 

získáme vhodné uchazeče. Máme na výběr z vnitřních nebo vnějších zdrojů. Dalším krokem 

je definování pracovních podmínek na pracovním místě, tedy mzda / plat, zaměstnanecké 

výhody, atd., kterými přilákáme potenciální uchazeče.  

 

Tvorba inzerátu 

Při větší kampani je lepší využít služeb specializované inzertní agentury, která má více 

zkušeností, ví jak navrhnout atraktivní styl, upravit vhodně text, navrhnout řádné umístění 

loga a prostoru obklopující inzerát.  

Nejdůležitější při psaní textu inzerátu je formulace nadpisu či hlavičky inzerátu. 

Většinou je zde umístěn výrazným písmem název práce nebo pracovního místa. Po formulací 

nadpisu či hlavičky inzerátu následují informace o: 16 

 organizaci – její přesný název, atraktivita organizace související s rozvojem kariéry, 

 práci (pracovním místě), 

 požadavcích na zaměstnance – kvalifikace, dovednosti a zkušenosti uvedené v reálné 

míře, 

 platu / mzdě a zaměstnaneckých výhodách, 

 místě vykonávané práce (umístění pracoviště), 

 tom, co by měl uchazeč dělat v reakci na inzerát – písemná nebo telefonická odezva.  

 

Atraktivním je pro uchazeče výše platu / mzdy, služební automobil, notebook, mobil, 

stravenky a další zaměstnanecké výhody spojeným s inzerovaným pracovním místem. Inzerát 

by v žádném případě neměl mít diskriminační aspekty, i když v praxi tomu tak není. Často se 

setkáváme s textem inzerátu, ve kterém je uvedený název pozice v ženském nebo mužském 

rodě, např. kuchařka anebo personalista. Diskriminační aspekty se mohou týkat kromě 

pohlaví, národnosti, rasy, etnické skupiny i věku uchazečů. 

                                                                 
16

 FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-515-6. 
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 Specializovaná organizace na inzerci nám poradí při výběru vhodného média, tedy 

tisku, rozhlasu eventuálně televize. Mezi hlavní typy inzerátů se řadí standardní sloupcové, 

částečně nestandardní a plně nestandardní. První typ standardní sloupcové inzeráty jsou 

umisťovány v novinách nebo časopisech. Text inzerátu je umístěn mezi ostatními inzeráty ve 

sloupci, není členěn na odstavce a je vhodný pro nižší funkce, méně kvalifikované i rutinní 

práce.  

Druhým typem je částečně nestandardní inzerát, který je rovněž umístěn v novinách 

nebo časopisech. Oproti prvnímu typu má odlišným a výrazným písmem nadpis, je členěn do 

odstavců a kolem textu je ponechám určitý volný prostor soustřeďující pozornost čtenářů. 

Cena je přijatelná a jejich účinnost je větší než u standardních sloupcových inzerátů.  

Posledním typem jde o plně nestandardní inzerát, který má individuální podobu dle 

návrhu specializovaného poradce pro inzerci anebo inzerenta. Inzerát je orámován, psán 

libovolným typem písma, umisťován mimo obvyklou inzertní část novin či časopisů a 

používán pro získávání manažerů, techniků a vysoce kvalifikovaných specialistů. Ze 

jmenovaných tří typů je nejdražším inzerátem.  

 

E-recruitment  

Pod tímto pojmem si můžeme představit získávání zaměstnanců pomocí počítačových 

sítí. Proces získávání zaměstnanců se skládá z přilákání, třídění a klasifikování uchazečů, 

výběru a nabízení zaměstnání nebo odmítání uchazečů.17  

Neformální využití webových stránek může přinést zajímavé výhody a nevýhody pro 

obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Kupříkladu zaměstnavatelé 

využívají některé blogy k náboru na speciální pozice mezi čtenáři právě těchto blogů. Více 

zaměstnavatelů sledují on-line časopisy a sociální sítě, jako například Facebook, ke zjištění 

škodlivých osobních údajů o středních školách a uchazečů vysokých škol. Jiné sociální sítě 

nabízí možnost zájemcům o zaměstnání kontaktovat zaměstnavatele. 18 

                                                                 
17

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  

18 MATHIS, L. Robert and John H. JACKSON. Human Resource Management, Twelfth Edition . COPYRIGHT, 

2008, 2006. ISBN 978-0-324-54275-2. 
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Výhodou jsou náklady, které ušetříme ale i rozsah poskytnutých informací a jejich 

snadná aktualizace.  Možnosti nabízené při on-line výběru uchazečů, zahrnují sebehodnocení, 

elektronické třídění a elektronické testování osobnosti uchazečů. Součástí on-line výběru 

uchazečů jsou užívány elektronické testy, které lze snad standardizovat a vyhodnocovat. 

Typický přístup inzerování je inzerování volného pracovního místa na on-line stránce 

vyhrazené pro inzerování. Příslušný inzerát dává podrobnosti o pracovním místě a o podniku. 

Pro uchazeče je připojen on-line formulář, který uchazeč vyplní a elektronicky odešle. Počítač 

pomocí zvláštního programu vyplněný formulář zpracuje. 

Kromě typického přístupu existují typy on-line stránek pro účely získávání 

zaměstnanců. Specializované organizace provozují stránky pracovních míst obsahující 

100 000 volných míst nebo sedmi miliony spojení se zájemci měsíčně. Organizace platí za 

umístění svých nabídek na těchto stránkách pracovních míst. Dalším typem on-line stránek 

jsou stránky agentur provozovány zprostředkovatelskými agenturami. Uchazeči o 

zaměstnání jsou registrováni on-line a předtím, než předají svou nabídku budoucímu 

zaměstnavateli, prodiskutují detaily v agentuře. Stránky medií mohou pojímat kopie inzerátů, 

uveřejněných v tisku, ale i celkovou charakteristiku volného pracovního místa a umožňovat 

spojení na podnikovou internetovou adresu.  

 

Externí služby (outsourcing) 

Externí služby vykonávané zprostředkovatelskými agenturami nebo poradci 

vykonávají předvýběr vhodných uchazečů. Tyto služby stojí peníze, ale ušetří organizacím 

čas a potíže při výběru uchazečů. 

Soukromé agentury věnují svou pozornost zaměstnancům pro administrativní a 

sekretářskou práci. Jelikož jde o rychlé a efektivní nalezení budoucích zaměstnanců, za tyto 

služby si mohou agentury účtovat během prvního roku zaměstnání patnáct i více procent 

ročního platu. 

Poradenské organizace specializující se na získávání zaměstnanců inzerují, provádějí 

pohovory a dělají předvýběr. Stejně jako soukromé agentury vyžadují honorář odvozený od 

základní roční mzdy. Při výběru poradenské organizace bychom se měli ověřit pověst 

poradenské organizace, kvalitu poskytovaných služeb, její specializaci, porovnání honoráře s 

jinými poradenskými organizacemi.  
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Pro vyšší vedoucí funkce je lepší využívat služeb poradenských organizací 

specializovaných na vyhledávání vedoucích zaměstnanců. Organizace specializované na 

vyhledávání vedoucích zaměstnanců se nejprve obrací na své kontakty v příslušném odvětví 

nebo oboru. Dobré organizace mají rozsáhlý okruh kontaktů a svou vlastní databanku. Služby 

nejsou však levné. 

Vzdělávací zařízení 

Volná pracovní místa je možno obsadit i čerstvými absolventy škol a učilišť. Některé 

organizace berou školy a učiliště jako stěžejní zdroj získávání nových zaměstnanců. 

Organizace pravidelně navštěvují školy a učiliště s informačními brožurami a při výběru 

čerstvých absolventů používají metody biodat a assessment center.  

Biodata jsou určité detaily životopisných údajů korespondující s kritérii výběru 

zaměstnanců. Signalizují, že jedinec je pravděpodobně vhodný.  

Assessment center je komplexnější přístup k výběru vhodných zaměstnanců. Termín 

se nepřekládá, ale v českém jazyce znamená diagnosticko-výcvikový program.  

 

2.3.3 Vybírání uchazečů 

 Nejdříve následuje předvýběr uchazečů o zaměstnání, jehož obsahem je rozbor jejich 

materiálů. Z dostupných materiálů vybíráme uchazeče, kteří jsou způsobilí vykonávat 

nabízenou práci a zapadnou do pracovního kolektivu. Cílem předvýběru je vybrat užší 

skupinu uchazečů, které chceme pozvat k výběrovému rozhovoru. Uchazeč ve své žádosti o 

zaměstnání předkládá většinou motivační dopis a životopis. Tyto dokumenty jsou dostačující 

k tomu, abychom získali základní informace o uchazeči. Potřebujeme dále znát informace o 

jeho odborné způsobilosti k výkonu práce týkající jeho vzdělání, praxe, profesního rozvoje, 

dovednostech a schopnostech. Rozsáhlejší informace získáme z kompletního balíčku 

materiálu, který zahrnuje osobní dotazník, kopie o ukončení studia, kopie certifikátů o 

ukončení dalšího vzdělání, pracovní posudky, reference a lékařské posudky. 

Při hodnocení žádostí o zaměstnání zaměstnavatel očekává, že na prvním místě 

v balíčku materiálů bude průvodní dopis, ve kterém se pisatel vyvaruje tiskovým a 

pravopisným chybám a zaměří se na přesnou odpověď na konkrétní nabídku pracovního 
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místa. V průvodním dopise má žadatel možnost předvést své komunikační schopnosti a 

poodhalit svou osobnost. 

Životopis podle formy zpracování můžeme rozdělit na volný, strukturovaný a 

polostrukturovaný. Volný životopis píše uchazeč volnou formou podle svých zkušeností a 

představ o vhodném řazení myšlenek. Tento typ životopisu stěžuje možnost vzájemného 

porovnání s ostatními životopisy stejného typu. Polostrukturovaný životopis je formou 

strukturovaného životopisu a kombinuje výhody strukturovaného a volného životopisu. 

V dnešní době je preferován strukturovaný životopis, v němž na levé straně listu je sloupec 

časových údajů a na pravé straně události vztahující se ke konkrétnímu datu. Osobní údaje, 

dosažené vzdělání a odborná praxe je soustředěno do samostatných odstavců. Vzdělání a 

praxe bývá chronologicky seskupeno od nejnovějšího k nejstaršímu. Životopisu personalisté 

přisuzují větší vypovídací schopnost než osobnímu dotazníku. Náměty a otázky pro výběrový 

rozhovor jsou utvářeny z analýzy životopisu a porovnání jeho údajů s informacemi 

v kompletním balíčku materiálu. 19 

 

2.4 Metody výběru zaměstnanců  

Metod výběru zaměstnanců do organizace existuje celá řada. Žádná z metod není 

považována za nejlepší metodu, většinou v praxi dochází ke kombinaci více metod. 

Důležitým hlediskem volby metod výběru je i výše nákladů. Nejnákladnější je standardně 

assessment centre, avšak ve srovnání s dodavatelsky zajišťovaným individuálním 

psychologickým testováním skupiny uchazečů, které je finančně náročné, je assessment 

centre obsahující psychologické testování a další metody finančně výhodnější. 20 

Mezi hlavní metody patří výběrový rozhovor, assessment centre a testy pracovní 

způsobilosti.  

 

Výběrový rozhovor 

                                                                 
19

  KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky . 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. ISBN 978-80-7261-168-3. 

20
 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce . Praha: Grada, 2010. ISBN  

978-80-247-2497-3. 
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Rozhovor lze považovat za účelovou konverzaci, při které jsou uchazeči vedeni 

k tomu, aby mluvili o sobě, svých zkušenostech a o své kariéře. Na druhou stranu tato 

konverzace by měla být řízena a kontrolována, plánována, tak aby bylo dosaženo hlavního 

účelu výběrového pohovoru.  

Účelem výběrového rozhovoru je získání a posouzení informací o uchazeči, které nám 

poslouží k porovnání s ostatními uchazeči. Některé informace jsou uvedeny v dotazníku, ale 

nám jde o získání podrobnějších a konkrétních informací o uchazečových schopnostech, 

zkušenostech a osobních vlastnostech.  

Scénáře výběrového rozhovoru 21 

Strukturovaný rozhovor se opírá o předem připravený sled otázek, jejich 

zodpovězení má co nejpřesněji profilovat uchazeče. Jeho výhodou je možnost opírat se o 

porovnání odpovědí jednotlivých uchazečů, a tím usnadnit rozhodování o pořadí vhodnosti 

uchazečů. 

Polostrukturovaný rozhovor je veden zčásti podle předem připravených otázek a 

zčásti volnou formou. Měl by využít přednosti strukturovaného rozhovoru a eliminovat 

nevýhody nestrukturovaného rozhovoru. 

Nestrukturovaný rozhovor zpravidla probíhá v režii předsedy výběrové komise, 

který má iniciativu v kladení otázek. Výhodou je možnost formulování i nepřipravených 

otázek, jež vyplývají z kontextu rozhovoru, a tím lze dospět k ucelenějšímu i pravdivějšímu 

poznání uchazeče. Nevýhodou je obtížnější porovnání kvalit uchazečů podle odpovědí na 

rozmanité otázky.  

Konkrétně by měl výběrový rozhovor odpovědět na tyto otázky:22 

 Může uchazeč vykonávat danou práci? – má pro ni schopnosti? 

 Chce uchazeč vykonávat danou práci? – je dobře motivován?  

 Jak zapadne uchazeč do organizace?  

 

Rozdělení výběrového rozhovoru 
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Výběrové rozhovory lze vést různými způsoby. Mezi hlavní formy rozhovorů patří 

individuální rozhovor, pohovorové panely a výběrová komise. Individuální rozhovor je 

nejběžnější metodou výběru zaměstnanců. Někdy je nazýván také jako rozhovor 1 + 1. 

V tomto typu rozhovoru jde o diskusi mezi čtyřma očima, která nabízí úzký kontakt 

zaměstnance vedoucího rozhovor s uchazečem. Výhodou je možnost vytvoření důvěrné 

atmosféry, jež umožňuje vhodně rozvíjet rozhovor. Při individuálním rozhovoru může dojít 

k povrchnímu nebo chybnému rozhodnutí zaměstnance, jelikož jenom jeden zaměstnanec 

vystupuje v roli tazatele. 23 

Pohovorové panely jsou oproti individuálnímu rozhovoru shromážděním dvou nebo 

více lidí na jednoho uchazeče. Panel obvykle tvoří personalista a liniový manažeři, kteří 

společně kladou otázky a diskutují o svých dojmech z uchazeče. Při diskusi dochází 

k odbourání povrchního rozhodnutí. Rozhovor před panelem posuzovatelů umožňuje 

důkladnější prověření uchazeče, pro něhož větší počet přítomných lidí může být stresující.  

Výběrová komise, která je obvykle větším pohovorovým panelem, svolaným a 

pověřeným orgány organizace. Výběrová komise má výhodu v tom, že na uchazeče se mohou 

podívat různí lidé a mohou porovnat své názory a poznatky. 24 

Výběrový rozhovor může mít kromě různého scénáře a typu, různou i obsahovou 

strukturu. Kromě tradičního výběrového rozhovoru existuje i behaviorální výběrový 

rozhovor zaměřený na chování uchazeče. Od tradičního typu se odlišuje způsobem kladení 

otázek, kdy je uchazeč vyzýván k popisu svého chování v konkrétních pracovních situacích, 

které v minulosti řešil. Behaviorální výběrové pohovory vycházejí z předpokladu, že pro 

předpověď budoucího pracovního výkonu je spolehlivější poznat, jak se uchazeč v obdobných 

pracovních situacích choval v minulosti. Výhodou behaviorální rozhovoru je větší objektivita 

posouzení uchazeče a možnost posouzení určitých sociálních dovedností. 25 
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 MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK et al. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN  
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Multimodální výběrový rozhovor překonává mnohé nedostatky výběrových 

rozhovorů zjištěné výzkumem. Tento rozhovor vychází z pevného seznamu osmi 

komponentů. Pět z nich slouží k diagnostickému účelu a tři z nich informují uchazeče o 

organizaci a její činnosti. Výhodou je, že obsahuje situační a životopisné otázky.  

Výběrový rozhovor podle kompetencí se orientuje na identifikované kompetence 

pro danou pracovní pozici. Rozhovor směřuje otázkami uchazeče k tomu, aby předvedl své 

schopnosti na příkladech ze svého dosavadního pracovního života. Výběrový rozhovor podle 

kompetencí vychází z rozhovoru k posuzování úrovně kompetencí (competency based 

interview – CBI), který je zaměřený na identifikaci a analýzu minulých pracovních událostí. 

Tento rozhovor zpravidla ověřuje určité kompetence potřebné pro všechny zaměstnance, 

specifické kompetence pro danou pracovní pozici a u manažerských pozic navíc kompetence 

významné pro manažerskou práci. V praxi je využívána varianta rozhovoru s připravenými 

otázkami ke kompetencím a s variantami odpovědí popisujícími chování, které se zapisují do 

záznamového formuláře. Výběrový rozhovor podle kompetencí je náročný pro tazatele i pro 

uchazeče. 26 

Power Hiring neboli výběrový rozhovor zaměřený na výkon uchazeče  se zaměřuje 

na předcházející výsledky práce. Sleduje, čeho uchazeč dosáhl a v čem uspěl. Výběrový 

rozhovor zaměřený na výkon uchazeče se orientuje se na získání informací o uplatněných a 

získaných dovednostech v konkrétních úspěšných výkonech a v iniciativě uchazeče na 

minulých pracovních místech, v týmové práci nebo ve vedení týmu a na porovnání minulého 

výkonu s nároky obsazované pracovní pozice. 27 

Stresový výběrový rozhovor patří mezi zvláštní typy výběrových rozhovorů. Během 

stresového rozhovoru je uchazeč pod silným tlakem. Kladené otázky ho dostávají do 

emociálních situací, ve kterých je sledována jeho reakce na stres a na zvládání neočekávaných 

otázek.   

 

Assessment centre 

                                                                 
26
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Assessment centre se zaměřuje na komplexnější přístup k výběru zaměstnanců a 

poskytuje dobré posouzení, zda uchazeči budou vyhovovat kultuře organizace. Metoda se 

nejvíce soustřeďuje na uchazečovo chování při řešení různých úkolů řešených individuálně 

nebo ve skupině. Různé metody assessment centre mají různé oblasti, např. schopnosti, 

dovednosti, osobnost. Čím je obsazovaná pracovní pozice náročnější, tím jsou i náročnější 

aktivity assessment centre. 28 

 

Podle převažujícího zaměření se úlohy Assessment centre člení na: 

 výkonové (zaměřené na dělání, konání), 

 interpersonální (zaměřené na proces spolupráce), 

 kongnitivní (zaměřené na sledování způsobu řešení), 

 zátěžové (zaměřené na způsob zvládnutí zátěže, stresu). 

 

Nespornou výhodou assessment centre je možnost využití interakce uchazečů ve 

skupině a možnost posouzení více uchazečů současně, což šetří čas, který by vyžadovalo 

individuální testování uchazečů, vícekolové pohovory nadřízených zaměstnanců 

obsazovaných pracovních míst a dalších spolupracovníků s uchazeči a související organizační 

práce personalistů. Uchazeči jsou po dokončení úkolu hodnoceni najednou, aby klima při 

plnění úkolů bylo otevřenější.29 

Z hlediska zaměstnavatele je assessment centre velmi efektivní metodou, ale je třeba 

uvést, že tato metoda je náročná na organizaci, čas i na finanční prostředky. Určitou slabinou 

assessment cetre může být fakt, že uchazeči, kteří už prošli tímto programem, budou si 

počínat mnohem přesvědčivěji než ti, kteří ho absolvují poprvé.30 

 

Testy pracovní způsobilosti  
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Testy pracovní způsobilosti neboli výběrové testy slouží k zabezpečování 

spolehlivějších a kvalitnějších informací o osobnosti a inteligenci uchazeče. Používají se často 

při výběru nových zaměstnanců, zejména u velkého množství uchazečů jako doplňkový 

prostředek. Testy jsou zpravidla součástí assessment centre a orientují se na psychicko-volní 

stránku uchazečovy osobnosti.   

Psychologický test je podle definice pečlivě zvolená, systematická a standardizovaná 

procedura pro vypracování vzorku odpovědí od uchazečů, kterou lze použít k posouzení jedné 

nebo více jejich psychologických charakteristik v porovnání s psychologickými 

charakteristikami reprezentativního vzorku nějaké odpovídající populace. Účelem 

psychologického testu je poskytnout objektivní nástroj měření individuálních schopností nebo 

charakteristik. 31 

Testy inteligence měří všeobecnou uchazečovu inteligenci a zaměřují se na paměť, 

schopnost vnímání, schopnost úsudku, jeho rychlost a nejnižší prahovou úroveň, schopnost 

exaktního myšlení a podobné charakteristiky. Cílem je změření duševní, mechanické nebo 

smyslové dispozice uchazeče. Využívají se u výběru zaměstnanců, kde rozhodujícím 

faktorem je inteligence.  

Testy osobnosti slouží k posouzení osobnosti uchazeče předpovídající pravděpodobné 

chování v jakési roli. Existuje mnoho nejrůznějších teorií osobnosti a z toho důvodu i velmi 

nejrůznějších typů osobnosti. Nejvíce používanou klasifikací klíčových charakteristik 

osobnosti je pětifaktorový model: 32 

 extroverze / introverze, 

 emoční stabilita, 

 příjemnost, 

 svědomitost, 

 otevřenost vůči zážitkům a zkušenostem. 

 

Testy schopností měří charakteristiky, kterou souvisejí s prací. Jsou to charakteristiky 

verbální, numerické, schopnosti vnímání nebo mechanické schopnosti. 
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 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  

32
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.  



28 

 

Testy potenciálních schopností se zabývají předpovědí potenciálu jedince potřebného 

k výkonu určité práce nebo jednotlivých úkolů. Týká se to schopností mechanických, 

administrativních, numerických a zručnosti.   

Testy získaných schopností prověřují dovednosti anebo schopnosti získané 

uchazečem při vzdělávání nebo praxi. 

Aby byly testy všeobecně použitelné, musí mít základní požadované vlastnosti, 

kterými jsou reliabilita, standardizace, objektivita a validita. 33 

Validita vyjadřuje platnost testu, tzn., že test skutečně měří to, co měřit má. 

K posouzení validity se používá postup založený na kritériích použitých při výběru 

zaměstnanců. Validitu lze vyjádřit korelačním koeficientem, kdy hodnota 1,0 znamená 

perfektní korelaci mezi výsledky testu a následným chováním, zatímco hodnota 0,0 znamená, 

že mezi testem a výkonem neexistuje žádný vztah. 34 

Reliabilita vypovídá o spolehlivosti testu, označuje zejména stabilitu výsledku testu 

v průběhu času. Standardizace jako termín se používá v užším smyslu pro stanovení norem 

testu – normalizaci. Kritérium objektivity testu znamená, že výsledek testu není ovlivněn 

osobou, která test provádí, ani osobou, která ho vyhodnocuje. 35 

Výsledky testů jsou interpretovány dvěma hlavními metodami. První metoda se 

nazývá normy. Test uchazeče se porovná s výsledky ostatních uchazečů a dosažené body se 

naleznou v tabulce norem. Druhá metoda je křivka normálního rozdělení, jejímž typickým 

znakem je symetričnost. Výsledky se měří pomocí stupnice, v niž málo uchazečů vykazuje 

extrémně vysoké nebo extrémně nízké body a proto se nejvíce bodů soustředí ve středu 

stupnice. 36 
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Grafologie 37 

Grafologie je speciální metoda zaměřena na zkoumání sociální struktury uchazeče 

prostřednictvím jeho rukopisu. Z uchazečova rukopisu je možné učinit závěry o jeho 

osobnosti a předpovědět jeho budoucí pracovní výkon v nějaké pracovní roli. 

 

Reference 38
 

Smyslem referencí je získat důvěrnou konkrétní informaci o budoucím zaměstnanci a 

názory na jeho charakter a vhodnost pro dané pracovní místo. Konkrétní informace je zřejmá, 

podstatná a také nezbytná pro ověření povahy předchozího zaměstnání, doby zaměstnání, 

důvodu odchodu ze zaměstnání a výši mzdy. Existují reference osobní i psané. Jako 

alternativu nebo jako doplněk písemných referencí lze použít reference pomocí telefonu. 

Reference od zaměstnavatele jsou nezbytné pro ověření skutečností uváděných 

uchazečem. S názory v nich uvedenými je třeba zacházet opatrně. Nejsou vhodné velmi 

nadšené reference ani špatné nebo chabé reference.  

 

Přijetí zaměstnance na zkušební dobu 39 

Poměrně výjimečnou a diskutabilní je varianta této metody, kterou je přijetí dvou či 

více zaměstnanců na jedno pracovní místo, z nichž je po zkušební době vybrán ten, který se 

osvědčil nejlépe. Tato metoda je nákladná, organizačně náročná a pro zaměstnance na daném 

místě náročná psychicky. Větší míra ohrožení, kterou zaměstnanci v tomto případě pociťují, 

je automaticky nutí k soupeření, což může negativně ovlivňovat jejich jinak bezproblémové 

chování. Metoda může být vhodná pro pozice s individuální a měřitelnou činností, např. pro 

místa prodejců, kteří pracují nezávisle na ostatních zaměstnancích a jejichž výkony jsou 

měřeny objemem prodeje.  
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K dobrému jménu organizace patří samozřejmost, že všichni účastníci výběrového 

řízení jsou s jeho výsledkem seznámeni. Organizace by neměla ignorovat odpověď 

neúspěšným uchazečům, neboť odmítnutí uchazeči si organizaci zapamatují a můžou poškodit 

její dobré jméno. Solidní organizace v oznámení poděkuje za podanou žádost o zaměstnání, 

ocení kvality uchazeče, sdělí výsledky přijímacího řízení se zdůvodněním a popřeje 

adresátovi úspěch v budoucí činnosti. Někteří z nepřijatých uchazečů jsou zařazeni do 

katalogu potenciálních zaměstnanců, jež může organizace oslovit v době aktuální potřeby 

nových zaměstnanců. 40 

 

Na Obr. 2. 1 můžeme vidět přesnost některých metod výběru zaměstnanců.   

 

 

 

Obr. 2.1 Přesnost některých metod výběru zaměstnanců 41 
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Role liniových manažerů a personalistů 42 

V procesu výběru zaměstnanců hrají důležitou roli linioví manažeři a pracovníci 

personálního útvaru. Každý z nich má v procesu výběru nových zaměstnanců rozdělené role. 

Linioví manažeři definují pracovní místa a pomáhají při jejich analýze, pomáhají 

personalistům vytvářet nástroje pro výběr zaměstnanců, pomáhají identifikovat vhodná 

kritéria pro hodnocení výkonu nových zaměstnanců, mohou provádět a hodnotit výběrové 
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testy, ale především linioví manažeři vytvářejí konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

uchazeče.  

Personalisté mají na starosti koordinaci administrativy výběrového procesu, 

vypracovávají proces výběru a navrhují vhodné metody výběru zaměstnanců, které jsou pro 

jejich organizaci nejvhodnější, zúčastňují se výběru zaměstnanců, organizují pohovory 

s manažery a zaměstnanci, školí a trénují zaměstnance, kteří jsou zapojeni do procesu výběru 

nových zaměstnanců.  V některých případech zajišťují monitorování a vyhodnocení procesu 

výběru externích organizací, které zajišťují výběr zaměstnanců,  

 

2.5 Adaptace zaměstnanců 

Adaptace zaměstnanců znamená postupné začlenění nových zaměstnanců do 

sociálního, kulturního a pracovního systému organizace. Objevuje se písemné zpracování 

adaptace nebo se předává z generace na generaci vedoucích zaměstnanců. Účelem řízené 

adaptace je snížení ztráty na produktivitě, zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců a 

snížení nákladů na fluktuaci zaměstnanců. Mezi subjekty řízené adaptace patří personalista, 

přímý nadřízený či garant.  

 

2.5.1 Členění adaptace 

Na adaptačním procesu se podílí zaměstnanci personálního útvaru, ale mezi 

rozhodující subjekty řízení adaptačního procesu patří manažeři. Prací personalistů je 

shromažďování podkladů a kontrolování průběhu adaptace. 

 

Celopodniková adaptace - uvádění zaměstnanců do podniku 43 

Zaměstnanci personálního útvaru nebo jiní lidé mající na starosti nové zaměstnance by 

měli probrat s každým jedincem, popřípadě se skupinou nových zaměstnanců, hlavní body. 

Tento způsob je lidštější a umožňuje zodpovědět i případné otázky nových zaměstnanců. Po 

počátečním informování, nového zaměstnance doprovodí na jeho pracoviště a představí ho 

vedoucímu útvaru nebo vedoucímu týmu, který pak zabezpečí jeho uvedení do útvaru 

(útvarovou orientaci). Je také možné nového zaměstnance poslat přímo na školící pracoviště a 

do útvaru, v němž bude pracovat, jej zavést později.  
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Útvarová adaptace - uvádění zaměstnance do útvaru / na pracoviště 44 

Noví zaměstnanci se budou zajímat o to, pro koho budou pracovat, s kým budou 

pracovat, jakou práci dostanou první den a jak vypadá jejich pracoviště. Některé tyto 

informace jim může poskytnout zaměstnanec personálního útvaru. Avšak nejdůležitějším 

zdrojem informací je vedoucí útvaru nebo vedoucí týmu. Program uvádění zaměstnance do 

útvaru by měl zahájit vedoucí útvaru, nikoliv bezprostřední vedoucí týmu. Tento vedoucí 

uvítá nového zaměstnance, poskytne mu stručnou informaci o práci útvaru a pak jej předá 

vedoucímu týmu, který zabezpečí podrobnější orientaci zaměstnance. Vedoucí týmu by měl 

představit nového zaměstnance jeho spolupracovníkům – členům týmu. Nejlepší je, když 

vedoucí týmu určí jednoho člena týmu, aby se novému zaměstnanci věnoval a byl jeho 

průvodcem.  

V odborné literatuře bývá útvarová adaptace spojována s adaptací na konkrétní 

pracovní místo, která je obsahově diferencována podle charakteru a obsahu práce na 

konkrétním pracovním místě.  

 

Adaptace probíhá po formální a neformální linii. Obě oblasti jsou velmi důležité. 

Formální adaptace je plánovaný proces, který zabezpečuje personalista a vedoucí pracovník. 

Splnění formální adaptace souvisí s ustálením zaměstnance na pracovní pozici a to znamená, 

že je vhodný pro danou organizaci.  

Neformální adaptace je rovněž velmi důležitá a mnohdy i významnější a efektivnější. 

Představuje spontánní proces, kde hrají hlavní roli spolupracovníci nového zaměstnance. 

Prezentuje přijetí jedince do skupiny pracovníků, a tím zajišťuje spokojenost a dobré 

mezilidské vztahy na pracovišti i větší oddanost organizaci. 45 

Při začleňování nového zaměstnance se prolíná adaptace pracovní a sociální. 

V procesu pracovní adaptace se postupně vyrovnávají osobní předpoklady jedince 

s konkrétními požadavky jeho pracovního místa. Tato adaptace zahrnuje rovněž průběžné 

                                                                 
44
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 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce . Praha: Grada, 2010. ISBN  
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zvládání změn v nárocích a podmínkách pracovní činnosti, k nimž dochází v důsledku 

pokroku ve vědě a technice.  

Sociální adaptace je proces, v němž se jedinec začleňuje do struktury sociálních 

vztahů ve své pracovní skupině (týmu) i v celém systému organizace. Proces pracovní a 

sociální adaptace má závažný vliv na stabilizaci zaměstnanců v organizaci, na jejich 

výkonnost i spokojenost s vykonávanou prací. 46 

Z vymezení pracovní a sociální adaptace je zřejmé, že proces adaptace zaměstnance 

může mít různou formu i obsah. Formální i obsahová stránka adaptačního procesu se různí 

v závislosti na tom, dochází-li pouze k částečné změně pracovních podmínek, či jsou-li tyto 

podmínky pro člověka naprosto nové. 47 

 

2.5.2 Řízení adaptačního procesu 

Řízení adaptačního procesu se zaměřuje na dva subjekty. Prvním subjektem je 

zaměstnanec, u něhož se orientujeme na rozvoj osobnosti, pracovní spokojenost, 

uspokojování oprávněných potřeb a požadavků. Týká se to nových zaměstnanců, 

zaměstnanců, kteří mění pracovní zařazení, zaměstnanců, kteří se vracejí na své původní 

pracoviště po delší době, a pracovních skupin při zavádění inovačních změn. Druhým 

subjektem je organizace, u které se adaptační proces zaměřuje na rychlé osvojení pracovních 

činností, identifikací se souborem činností na pracovním místě, s pracovní skupinou (týmem) 

i s organizací. 48 
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 MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK et al. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN  

978-80-7380-230-1. 
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 BEDRNOVÁ, EVA a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vyd.  

Praha: Mangement Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. 
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Cíle řízení adaptačního procesu 

Hlavní cíle řízení adaptačního procesu z hlediska zaměstnance spočívají v dosažení 

toho, aby zaměstnanec: 49 

 co nejlépe a co nejrychleji zvládl pracovní 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 organizace. 

 

Cílem řízení adaptačního procesu z hlediska organizace je snižování nákladů, 

zvyšování efektivnosti práce a stability jednotlivých pracovních skupin.  

 

Objekty řízení adaptačního procesu  

Následující rozdělení spočívá v tom, zda v adaptačním procesu dochází pouze 

k částečné změně pracovních podmínek nebo jsou nastaveny zcela nové pracovní podmínky. 

Noví zaměstnanci si vytvářejí nový pohled na organizaci, který může být přínosem. 

Zaměstnancům, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé, musí vedoucí pracovní skupiny 

věnovat více svého času. Vedoucí skupiny je rozhodujícím subjektem řízení adaptačního 

procesu a odpovídá i za jeho průběh. Z Obr. 2.2 je patrný postup činnosti manažera při 

zařazování nového zaměstnance.  

Mezi zaměstnance, kteří se vracejí na své původní pracoviště po delším čase, patří 

ženy po mateřské dovolené, zaměstnanci, kteří byli dlouhodobě nemocní nebo ti, kteří byli 

delší dobu v zahraničí. Adaptační proces u těchto zaměstnanců, se zaměřuje na oživení již 

získaných informací a dovedností. Po delší přestávce se u zaměstnanců může objevit ztráta 

profesionální sebedůvěry či pokles zájmu o pokračování v profesní kariéře. Readaptace se 

snaží nalézt možnosti, jak by organizace mohla pomoci k řešení osobních problémů, např. 

úprava pracovní doby.  

Zaměstnanci, kteří mění pracovní zařazení, se musí adaptovat na změny, 

související s jejich novou pracovní pozicí. Ke změně pracovního zařazení může dojít 

z důvodu, že zaměstnanec přejde z jednoho provozu do druhého, přeřazení do nového či 
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renovovaného provozu, jiného zařazení v důsledku pokračování profesní kariéry nebo jiného 

zařazení v důsledku změny zdravotního stavu. Manažer by si měl uvědomit, že zaměstnanec 

se musí se změnou postupně vyrovnat.  

Pracovní skupiny při zavádění inovačních změn se stávající objekty řízení 

adaptačního procesu. Úkolem manažerů je maximálně zapojit zaměstnance do procesu 

zavádění inovační změny. 

 

Obr. 2.2 Postup manažera při řízení adaptace nového zaměstnance 50 
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 BEDRNOVÁ, EVA a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vyd.  

Praha: Mangement Press , 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. 

1. Seznámení se s problematikou adaptace a používanými 

metodickými prostředky jejího řízení 

- dílčí a typové adaptační plány 

2. Nástupní rozhovor s přijatým zaměstnancem 

- informace o organizaci, jejich cílech, tradicích a perspektivách, o 

principech systému práce s lidmi; bližší upřesnění vstupních očekávání 

zaměstnance 

3. Zařazení zaměstnance na konkrétní pracovní místo 

- seznámení zaměstnance s pracovištěm, úlohami a podmínkami práce 

4. Představení nového zaměstnance pracovní skupině  

- charakteristika nového zaměstnance – jeho odbornost, praxe, 

kvalifikace, místo předcházejícího působení 

5. Seznámení nového zaměstnance s  pracovní skupinou a jejími 

členy 

- zastoupení profesí a přehled odbornosti členů, normy, zvyklosti a 

tradice pracovní skupiny 

6. Určení garanta – konzultanta z řad zkušených a osobnostně 

vhodných zaměstnanců 
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Obr. 2.2 Postup manažera při řízení adaptace zaměstnance – dokončení 51 

 

 

 

 

 

2.5.3 Adaptační program – adaptační plán  

Účinnost působení manažera při usměrňování adaptace zaměstnanců je do značné 

míry ovlivněna i úrovní nástrojů řízení adaptačního procesu, vypracovaných v dané 

hospodářské organizaci. Mohou jimi být typové adaptační plány, plánu nástupní praxe apod.52 

Organizace s velkým počtem zaměstnanců a dobře fungující organizace mají 

zpracován vlastní adaptační program, který slouží k rychlejšímu zapracování a začlenění 

nového zaměstnance. Různé pracovní pozice si žádají různě dlouhou dobu adaptace. 

Efektivním nástrojem řízení adaptace zaměstnanců je individuální plán pro adaptační období. 

Plán adaptace nového zaměstnance může mít podobu formuláře, ve kterém bude uvedeno 

jméno zaměstnance, příslušný organizační útvar, pracovní pozici zaměstnance a den jeho 

nástupu. V průběhu adaptace jsou do formuláře zaznamenávány k uvedeným naplánovaným 
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7. Zpracování plánu či programu adaptace  

- v závislosti na individuálních charakteristikách nového zaměstnance ve 

spolupráci s dotyčným zaměstnancem a jeho garantem 

8. Průběžné sledování zaměstnance při práci a jeho začlenění do 

pracovní skupiny 

- poskytování zpětné vazby o výsledcích jeho činnosti 

9. Pravidelná a systematická kontrola plnění adaptačního plánu 

10. Závěrečná hodnocení průběhu adaptace  
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aktivitám s určenou odpovědností osob za tyto aktivity termíny jejich splnění a podpisy 

odpovědných osob. V další části formuláře je zaznamenán plán vzdělávacích akcí pro období 

adaptace, případně plán rotace zaměstnance. V závěru je zaznamenáno hodnocení 

nadřízeného po skončení zaměstnancova adaptačního období, případně další návrhy a 

zaměstnancovy představy o navazujícím programu. 53 

 

Příručka nového zaměstnance  

Nejvíce potřebných informací čerství zaměstnanci získávají od personalistů a 

vedoucích zaměstnanců během úvodních školení, na kterých dostávají i informační příručku.  

Příručka nového zaměstnance by neměla být příliš obsáhlá, ale měla by obsahovat 

všechny důležité informace, jenž nový zaměstnanec potřebuje znát. Může být uspořádána 

podle následujících bodů: 54 

 stručná charakteristika organizace – její historie, výrobky, organizace a vedení, 

 základní pracovní podmínky – pracovní doba, dovolená, podnikový důchod, pojištění, 

 odměňování – mzdové / platové třídy a tarify, kdy se vyplácejí mzdy a platy a jak, 

srážky ze mzdy či platu a další otázky, 

 nemoc a pracovní neschopnost – hlášení absence, doklady, nemocenské dávky, 

 udělování volna, 

 podniková pravidla, 

 disciplinární postupy, 

 postupy pro přiznávání kvalifikace, 

 postup při stížnostech, 

 postup při povyšování zaměstnanců, 

 odborové záležitosti a záležitosti společných konzultativních výborů, 

 možnosti vzdělávání a výcviku, 

 otázky ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 

 zdravotní péče a první pomoc, 

 možnosti stravování a občerstvení, 

 sociální program a péče o zaměstnance, 
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 pravidla pro telefonování a korespondování, 

 pravidla pro používání elektronické pošty (e-mailu), 

 cestovné a diety. 

2.5.4 Hodnocení adaptace 

Významnou činností je hodnocení zaměstnanců, které poskytuje organizaci představu 

o výkonech, jednání a pracovních schopnostech jednotlivců. Hodnocení zaměstnance 

znamená posuzování jeho vlastností, postojů, názorů, pracovního jednání, chování a výsledků 

práce vzhledem k určité situaci, ve které se pohybuje, vzhledem k činnosti, kterou vykonává, 

a vzhledem k lidem, s nimiž vstupuje do kontaktu. 55 

Důležitou roli v adaptačním programu hraje systém kontrol průběhu a výsledků 

adaptace nového zaměstnance. Nejefektivnější zpětná vazba adaptace je hodnotící rozhovor 

přímého nadřízeného se zaměstnancem. V rozhovoru by měl nadřízený zjistit spokojenost 

zaměstnance, sledovat, jak se zaměstnanec adaptuje na prostředí organizace a jak se začleňuje 

do pracovní skupiny, měl by s ním hovořit o jeho dojmech z organizace, ze spolupracovníků i 

z práce. V závěrečném hodnotícím rozhovoru k průběhu adaptace by měl nadřízený pracovník 

zhodnotit působení zaměstnance v této době. 56 

Výsledkem procesu adaptace je adaptovanost zaměstnance, kterou charakterizují 

odvedené výsledky práce z hlediska kvantifikovaných a slovně hodnotitelných kritérií a 

začlenění do sociálních vztahů, tzv. jak aktivně a často nový zaměstnanec spolupracoval 

s kolegy na pracovišti. Adaptovanost nového zaměstnance posuzuje přímý nadřízený, popř. 

vedoucí organizační jednotky, garant nebo spolupracovníci. Jejich výpověď může být 

doplněna o vyjádření hodnoceného, jak vidí proces adaptace ze svého úhlu pohledu. 

Hodnocení úrovně adaptovanosti vypovídá o spokojenosti zaměstnance s prací, o jeho 

integraci do skupiny a systémů organizace. Personálnímu útvaru poskytuje informace 

použitelné ke zdokonalování adaptačního programu. 57 
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3. Charakteristika organizace 

Vybraná organizace se nazývá ČD Cargo, a. s. a patří mezi dceřiné organizace 

Českých drah, a. s. Přehled dceřiných organizací je uvedený v Příloze 1.  

 

3.1 Organizace České dráhy, a. s. 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. 

jako jeden z nástupnických subjektů původní státní organizace České dráhy.  Byla založena 

jako organizace integrující v sobě činnosti dopravního podnikání v přepravě osob a zboží 

spolu s podnikáním v oblasti provozování železniční dopravní cesty v rozsahu celostátních a 

regionálních drah vlastněných státem. 58 

Strategické cíle organizace jsou strukturovány do čtyř základních oblastí, přičemž 

každý z těchto cílů má svůj nezpochybnitelný vliv na budoucí úspěch Českých drah: 59 

 orientace na zákazníka,  

 stabilita organizace / systému,  

 governance, 

 integrace.  

 

Pro své zaměstnance České dráhy vytvářejí odpovídající sociální zázemí, ať již 

prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, vyplývajících ze sjednané Podnikové kolektivní 

smlouvy, tak také užitím sociálního fondu. Udržení vysoké úrovně služeb ČD, a. s., při stále 

se zvyšující konkurenci na dopravním trhu závisí na kvalitní práci zaměstnanců – odborníků v 

technických, dopravních i obchodních profesích.  Tato oblast tak podporuje základní cíle 

podniku. Za základní cíle organizace považuje získání, rozvíjení a udržení vysoce 

kompetentních zaměstnanců, kteří budou schopni a připraveni dosahovat náročných cílů. 60 
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Graf 3.1 Počet zaměstnanců organizace ČD, a. s. v  letech 1989 – 2012 61 

 

 

3.2 Organizace ČD Cargo, a. s.  

ČD Cargo, a. s., vzniklo 1. prosince 2007 vkladem části organizace ČD, a. s. Patří 

mezi největší české železniční dopravce a je ve 100 % vlastnictví Českých drah. Organizace 

ČD Cargo nabízí služby po celém území České republiky. Zaměstnancům nabízí uplatnění v 

rozličných oborech a oblastech. V Příloze 2 je zobrazena organizační struktura organizace ČD 

Cargo, a. s.  
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ČD Cargo zajišťuje přepravy průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliv a 

pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje také pronájem 

nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. 62 

Hlavní předmět činnosti: 63 

 Provozování drážní dopravy. 

 Provozování dráhy - vlečky. 

 Provozování celních skladů. 

 Skladování zboží a manipulace s nákladem. 

 Silniční motorová doprava nákladní. 

 Zasilatelství. 

 Činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 

 Zastupování v celním řízení 

 

Strategickým cílem organizace ČD Cargo je zachovat si vedoucí pozici na trhu 

železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být 

efektivní zákaznicky orientovanou organizací.  

S ročním objemem přepravy zboží přibližně 78,7 mil. tun patří ČD Cargo mezi pět 

největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Poskytuje služby zákazníkům 

na přibližně 1 100 místech České republiky a prostřednictvím dceřiných organizací i po celé 

Evropě. Tržby z nákladní dopravy dosahují více než 12,4 mld. Kč. K zajištění provozu 

nákladních vlaků má ČD Cargo, k dispozici více než 900 lokomotiv – elektrických i 

motorových. Své zboží mohou zákazníci naložit do cca 25 tisíc vozů různých řad. Vozový 

park je oblastí, na kterou je zaměřena investiční činnost. 64  

Budoucnost ČD Cargo je spojena s investicemi do infrastruktury podporujících 

napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, výstavbou terminálů kombinované 

přepravy a logistických center. 
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Hlavním cílem ČD Cargo, a. s. je být spolehlivým a vyhledávaným dopravcem se 

stabilním podílem na trhu nákladní železniční přepravy. Spokojenost zákazníka s kvalitou 

poskytovaných služeb, bezpečnost přeprav, dlouhodobá finanční stabilita, zvyšování objemu 

přepraveného zboží a posílení pozice v mezinárodní přepravě je nezbytným předpokladem k 

jeho splnění. 65 

 

Zaměstnanecká politika 66 

Organizace pokračovala v realizaci přijatých opatření ke zlepšení ekonomické situace 

a dosažení vyšší míry efektivity práce. V rámci těchto opatření v personální oblasti 

pokračovala optimalizace výkonu činností ve vazbě na nezbytný počet zaměstnanců s cílem 

zlepšit věkovou a profesní strukturu při současném zachování efektivní zaměstnanosti. 

Pokračovala a rozvíjela se také smluvní spolupráce s vybranými středními školami při 

přípravě absolventů (budoucích zaměstnanců) omlazení zaměstnanecké základny. Obsahem 

smluv se školami je teoretická a praktická příprava, spolupráce na vědeckovýzkumných 

programech, využívání posledních poznatků vědy a techniky a jejich zavádění do provozní 

praxe, účast na tvorbě studijních programů a další. Pro úspěšné studenty smluvních středních 

škol byla opět zajištěna možnost získávat v rámci motivačního programu příspěvek na 

studium, který je podmíněn závazkem nástupu na ČD Cargo, po skončení studia. Pro školní 

rok 2011/2012 bylo vybráno celkem 5 žáků, kteří, spolu s dalšími žáky z předchozích let, 

najdou, ať již v roce 2012 nebo postupně v dalších letech, po úspěšném absolvování 

závěrečných zkoušek uplatnění u organizace ČD Cargo. V souladu s platnou legislativou a ve 

spolupráci s odborovými organizacemi byla zajišťována oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců formou závodní 

preventivní péče a ozdravných pobytů, včetně oblasti zvyšování ochrany zdraví. 
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Graf 3.2 Přehled počtu zaměstnanců během roku 2011 67 

 

 

Z grafu 3.2 je patrné, že od ledna do prosince 2011 se průměrný počet zaměstnanců 

snížil o 89 osob z 9 224 (za leden 2011) na 9 135 (za prosinec 2011). Fyzický počet 

zaměstnanců k 31. prosinci 2011 činil 9 118 osob. 

V návaznosti na plnění cílů podnikatelského plánu na rok 2012 bylo nezbytné 

optimalizovat výkon činností v organizaci ČD Cargo, v přímé provázanosti na optimální 

zaměstnanecký kmen, který zabezpečuje jen ty činnosti, které jsou nezbytné z hlediska chodu 

organizace a ty, které musí být vykonávány, neboť vyplývají z platných právních předpisů, 

smluv, dohod, případně členství v orgánech a institucích. Tomuto záměru musí odpovídat i 

trend, kde platí úměra přímé provázanosti na nezbytnost úspor v oblasti personálních nákladů 

organizace ČD Cargo. Dosažení vyšší míry efektivity práce a snížení personálních nákladů 

bez sociálních otřesů bylo dosaženo usměrňováním zaměstnanosti v roce 2011, čímž se 

vytvořil prostor pro realizaci nového podnikatelského plánu již od počátku roku 2012. 

V organizaci ČD Cargo působí devět odborových organizací, jak multiprofesních, tak 

zastupujících pouze profesní skupiny zaměstnanců. Podniková kolektivní smlouva, která 
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uplatňuje individuální a kolektivní vztahy zaměstnavatele se zaměstnanci, jakož i vzájemné 

vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem, byla uzavřena od 1. ledna 2013 

s platností do konce roku 2013.  

Efektivní získávání, výběr a adaptace se projeví ve stabilizaci zaměstnanců, jejich 

pracovním výkonu, motivaci k práci a identifikaci se zaměstnavatelem. 68 

 

4. Analýza procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci  

Tato kapitola je zaměřena na proces výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci ČD 

Cargo, a. s. Pro získání správných informací využijeme především dotazníkové šetření a 

rozhovorů s personalistkou a dozorčím v Provozní jednotce Ostrava.  Jako další zdroje 

použijeme interní dokumenty organizace a internetové stránky.  

 

4.1 Výběr zaměstnanců v ČD Cargo, a. s.  

V organizaci ČD Cargo dochází k vybírání uchazečů o zaměstnání především 

z vnitřních zdrojů, až poté ze zdrojů vnějších. Informace o volném pracovním místě 

v organizaci se sděluje nejprve vedoucímu úseku, který v případě potřeby informuje 

zaměstnance ve svém obvodu. Tyto informace jsou předkládány na vědomí na poradě ředitele 

Provozní jednotky, které se zúčastňují všichni vedoucí jednotlivých provozních pracovišť, v 

případě potřeby se informace rozesílají e-mailem nebo vyvěšují na nástěnce na jednotlivých 

pracovištích.  

Pokud organizace nevybere uchazeče z vnitřních zdrojů, jsou na řadě zdroje vnější. 

Mezi vnější zdroje patří spolupráce s Úřadem práce a se středními školami. V současné době 

probíhá spolupráce se Střední školou technickou a dopravní Ostrava - Vítkovice. ČD Cargo 

pro studenty této školy zajišťuje pravidelné praxe na různých typech pracovišť. V průběhu 

roku se zástupci smluvní školy a vedení organizace setkávají za účelem aktualizace potřeb 

obou stran. Na jedné straně upřesňují zástupci školy na jednáních potřeby studentů při 
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praxích, na druhé straně seznamují představitelé ČD Cargo zástupce školy se změnami a 

novými dokumenty, které souvisí s přípravou studentů na budoucí povolání. 69 

Výběrové řízení v organizaci probíhá ve dvou kolech. V prvním kole klade organizace 

důraz na kvalifikaci a v druhém kole na zdravotní způsobilost. Kladný posudek zdravotní 

způsobilosti zaměstnance je jednou z podmínek přijetí zaměstnance do pracovního poměru.  

Vybraný uchazeč se nejdříve setkává s vedoucím úseku, který mu ukáže určené 

pracoviště, včetně šaten a sociálního zařízení. Uchazeč si většinou nechává čas na 

rozmyšlenou, jestli má na pracovní pozici v železniční dopravě, kde se pracuje většinou v 

nepřetržitém provoze, za každého počasí, o víkendech i přes svátky. Poté personalista 

zjišťuje, zda se obě strany dohodly a došlo ke shodě spokojenosti. Po schválení obsazení 

pracovního místa je třeba zajistit další nezávazné procesy nezbytné pro potřeby přípravy 

personálních dokumentů. Ke zjištění osobních údajů zaměstnance se používá tiskopis Osobní 

dotazník, který je uvedený v Příloze 3.  Společně s osobním dotazníkem předkládá 

zaměstnanec zaměstnavateli: 70 

 k nahlédnutí originály dokladů o vzdělání – do osobního spisu se zakládají pouze 

kopie těchto dokladů ověřené personalistkou a na pořízených kopiích se likvidují 

nadbytečné údaje, jako jsou např. známky na vysvědčení; 

 evidenční kartu zdravotní pojišťovny – pro potřeby správnosti údaje se okopíruje či 

naskenuje; 

 občanský průkaz – pro potřeby ověření místa a adresy pobytu.  

 

Pro správné organizační zařazení v systematizaci, včetně příslušného mzdového 

zařazení, je určen Návrh na uzavření pracovního poměru, který musí být podepsaný 

příslušným ředitelem. Novému zaměstnanci je třeba před nástupem do zaměstnání zajistit 

vstup do budovy, vybavení výpočetní technikou, nezbytná uživatelská nastavení a přístupy do 

úloh a informačních systémů organizace v rámci zajištění svěřených úkolů. Pro tento účel se 

k návrhu na uzavření pracovního poměru přidá žádost o výpočetní techniku.  

Po doručení osobního dotazníku a návrhu na uzavření pracovního poměru na 

personální oddělení je pro budoucího zaměstnance zpracován nástupní list. Nejpozději první 
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pracovní den musí zaměstnanec absolvovat vstupní instruktáž z bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci a požární školení na pracovišti. Současně je zaměstnanec seznámen s tím, do 

které kategorie je zařazena jeho práce. Společně s nástupním listem obdrží budoucí 

zaměstnanec i žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci a žádost o výpis ze zdravotní 

dokumentace. Dále může být zaměstnanec objednán na psychologické vyšetření osobního 

potenciálu ve smyslu ke stanovení kvalifikačních požadavků na vedoucí zaměstnance. 71 

 

Zdravotní způsobilost zaměstnanců ČD Cargo, a. s. 72 

Posouzení zdravotní způsobilosti v rámci pracovně-lékařské služby není jen posouzení 

zdravotního stavu zaměstnance, ale rovněž i posouzení zdravotní náročnosti vykonávané 

práce, pracovní činnosti, ke které musí mít posuzující lékař všechny základní informace, 

kterými jsou např. pracovní zařazení posuzované osoby, režim práce, zařazení práce do 

kategorie zdravotních i bezpečnostních rizik. 

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje u všech zaměstnanců ČD Cargo v 

souvislosti s výkonem práce při preventivních prohlídkách, které mohou být: 

 vstupní, 

 pravidelné (periodické), 

 mimořádné, 

 výstupní, 

 následné, 

a dále při lékařských vyšetřeních 

 mladistvých, 

 zaměstnanců pracujících v noci, 

 ostatních, právními předpisy vyžadovaných. 

 

Vstupní prohlídka 

Zaměstnanec je povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a na personální 

pracoviště předat posudek o zdravotní způsobilosti před vznikem pracovněprávního vztahu. 
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Při vyslání na vstupní prohlídku obdrží zaměstnanec Žádost o posouzení zdravotní 

způsobilosti k práci.  V Příloze 4 je vzor Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti.  Žádost 

je vždy adresována příslušnému kmenovému lékaři pracovně-lékařské služby a musí 

obsahovat veškeré údaje, které mu umožní správně rozhodnout o zdravotní způsobilosti 

zaměstnance. V Příloze 5 je vzor závěrečného posudku zdravotní způsobilosti k práci.  

Uzavře-li lékař PLS posouzení zdravotní způsobilosti s hodnocením „zdravotně 

způsobilý jen za podmínek", je dodržení těchto konkrétních podmínek předpokladem zařazení 

posuzovaného zaměstnance na výkon činnosti, tj. podmínkou zdravotní způsobilosti. 

Příslušné personální pracoviště je povinno omezení zdravotní způsobilosti 

zaměstnance prokazatelně (např. odeslání informace e-mailem) vedoucímu zaměstnanci 

neprodleně oznámit. Vedoucí zaměstnanec je povinen kontrolovat dodržování této podmínky. 

Pravidelným přenosem dat je informace o zdravotní způsobilosti předána do docházkové 

úlohy. 

Zodpovědný zaměstnanec zodpovídá za to, že k výkonu práce bude zařazen jen 

zaměstnanec zdravotně způsobilý. Nemá-li zaměstnanec platný posudek o zdravotní 

způsobilosti, je považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce. Nedodržením termínu 

stanoveného pro vykonání preventivní prohlídky vznikne překážka v práci na straně 

zaměstnance až do doby odevzdání platného posudku na příslušné personální pracoviště. 

 

Psychologická způsobilost zaměstnanců ČD Cargo, a. s. 73 

Psychická způsobilost se posuzuje jako součást celkové pracovní způsobilosti, která 

zahrnuje i všechny ostatní druhy způsobilosti - zdravotní, odbornou, speciální atd. Psychická 

způsobilost je z hlediska pracovní způsobilosti jednotným dynamickým souborem 

psychických předpokladů člověka pro výkon práce. Tyto předpoklady jsou dány nároky 

pracovní činnosti na schopnosti a vlastnosti osobnosti člověka. 

 

Vstupní psychologické vyšetření 

Toto vyšetření se provádí před přijetím do pracovního poměru u zaměstnanců, kteří 

budou zařazeni do zaměstnání strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě. Při přeřazování do 

                                                                 
73

 Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců ČD Cargo, a. s. PERs-25-B-2012 



49 

 

těchto zaměstnání, pro kterou je posouzení psychologické způsobilosti předepsáno, se provádí 

ještě před zařazením na přípravu k vykonávání odborných zkoušek. 

Vyslání zaměstnanců na psychologické vyšetření sjedná personální pracoviště přímo s 

konkrétním Centrem psychologických služeb DVI s ohledem na jejich dostupnost a kapacitní 

možnosti. Ředitel jednotky organizační struktury je povinen zajistit seznámení vyšetřovaného 

zaměstnance s písemným zněním závěru psychologického vyšetření do 14 dnů od doručení. 

I když organizace ČD Cargo nyní nenabízí žádné pracovní pozice, uchazeči o 

zaměstnání v této organizaci mohou vyplnit Osobní dotazník pro uchazeče, a doufat, že 

v případě volného pracovního místa budou kontaktování. V Příloze 6 je vzor dotazníku, který 

je k dostání na personálním oddělení. Další možností, jak se dostat do povědomí personalistů, 

je zaslání životopisu s motivačním dopisem na e-mail uvedený na internetových stránkách 

organizace. 74 Tyto dokumenty postačí k tomu, aby personalista získal základní informace o 

uchazeči. Rozsáhlejší informace získá personalista z kompletního balíčku materiálu, který 

zahrnuje osobní dotazník, kopie o ukončení studia, kopie certifikátů o ukončení dalšího 

vzdělání, pracovní posudky, reference, lékařské vysvědčení. Největší vypovídací schopnost 

přisuzují personalisti životopisu, který slouží jako námět pro výběrový rozhovor. 

Pokud je uchazeč zdravotně způsobilý a vedoucí má o něho zájem, stává se 

zaměstnancem společnosti a čeká ho adaptační proces.  

 

Období po nástupu do pracovního poměru 75 

První pracovní den se zaměstnanec dostaví na personální oddělení k podpisu 

příslušných dokumentů (Pracovní smlouva, Mzdový výměr, Dohoda o odpovědnosti atd.) a 

předloží potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele. Společně s příslušnými 

dokumenty obdrží zaměstnanec také Informaci o právech a povinnostech vyplývající 

z pracovního poměru. Jedná se o sdělení, ve kterém je možnost seznámit se všemi základními 

normami organizace. Další informace může zaměstnanec získat v prostředí intranetu 

organizace nebo v Příručce nového zaměstnance.  
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Nejpozději do výpočtu mezd za první měsíc zaměstnání musí vyplnit zaměstnanec na 

pracovišti mzdové účtárny tiskopis k prohlášení k dani z příjmů. Pokud bude zaměstnanec 

uplatňovat zákonné odpočty na děti, je nutno nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání 

prokázat potvrzením, že nikdo jiný odpočty neuplatňuje. 

 

 S výběrem nových zaměstnanců musí také organizace počítat s vynaložením nákladů 

spojených s tímto procesem. Výběrové řízení v organizaci ČD Cargo probíhá tak, jak bylo již 

popsáno výše a proto náklady, které organizaci vzniknou, jsou n čas vedoucího úseku (mistra) 

a čas personalisty. Jelikož organizace při výběru nových zaměstnanců vynaloží minimální 

náklady, tyto ušetřené náklady přesouvá do nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

 

4.2 Adaptační program pro nové zaměstnance ČD Cargo, a. s.  

Politika hospodářské a sociální soudržnosti patří mezi nejvýznamnější společné 

politiky Evropské unie. Evropský sociální fond je v České republice využíván v období  

2007 – 2013 v následujících operačních programech:  

 Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) - řídí a informace o něm 

podává Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - řídí a informace o 

něm podává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) - řídí a informace o něm podává 

hlavní město Praha - „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 8. ledna 2008 výzvu k předkládání projektových 

žádostí z OPPA, která obsahovala tři oblasti s možností získání dotace:  

 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, 

  Podpora vstupu na trh práce, 

 Modernizace počátečního vzdělávání. 

 

Pro organizaci ČD Cargo, a. s., byla určena zejména Prioritní osa 1 – podpora rozvoje 

znalostní ekonomiky, jenž klade za cíl podpořit další profesní vzdělávání vlastních 

zaměstnanců, které bude přispívat k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto 

zaměstnanců. Mezi podporované aktivity patřily především další profesní vzdělávání 



51 

 

vlastních zaměstnanců příjemce, další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a 

osob samostatně výdělečně činných a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Odbor 

lidských zdrojů ČD Cargo připravil a dne 26. března 2008 odevzdal na Magistrát hl. m. Prahy 

projektovou žádost s názvem: „Realizace adaptačního programu pro nové zaměstnance ČD 

Cargo, a. s., v kombinaci s realizací vzdělávacích kurzů pro nové zaměstnance a interní 

lektory“, registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/31169.76 

Od 1. dubna do 30. října 2008 probíhal proces hodnocení a schvalování všech 

obdržených žádostí. Projekt zaměřený na podporu rozvoje znalostní ekonomiky společnosti 

ČD Cargo byl schválený zastupitelstvem hl. m. Prahy 30. října 2008. V tabulce 4.1 můžeme, 

vidět přehled podaných projektových žádostí financovaných z Operačního programu  

Praha – Adaptabilita. Do první oblasti pro získání dotace se celkem přihlásilo 548 projektů. 

Z takto velké konkurence projektů se projekt společnosti ČD Cargo dokázal probojovat do 

finále, ve kterém získal dotaci na Adaptační program pro nové zaměstnance s kombinací 

vzdělávacích kurzů pro nové zaměstnance a interní lektory. 

 

Tabulka 4.1 Přehled podaných projektových žádostí z OPPA 77 

Prioritní osa Počet 

projektů 

schválených 

k 

financování 

Počet 

projektů 

zařazených 

do 

zásobníku 

Počet celkem 

předložených 

projektů 

v rámci  

1. výzvy 

Podíl 

schválených 

projektů na 

celkem 

předložených 

projektů 

Schválená 

podpora 

projektům 

Osa 1 89 17 548 16 % 370 mil. Kč 

 

 

S tímto projektem si společnost slibuje zavedení trvalého vzdělávacího systému, 

týkající se adaptačního programu pro nové zaměstnance společnosti. Zaměřit se chce 

především na vzdělávání nových zaměstnanců (60 osob) a rovněž na vzdělávání interních 

lektorů (40 osob), kteří budou průvodci nových zaměstnanců adaptačním programem. Cílem 

adapčního programu je vytvořit podklady, podle nichž budou noví zaměstnanci vzděláváni 
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 Dostupné z: http://www.cdcargo.cz/assets/cd-cargo/projekty/zakladni-informace.pdf 
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 Vlastní zpracování, data Dostupné z: http://www.cdcargo.cz/assets/cd-cargo/projekty/zakladni-informace.pdf 
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v oblastech udržitelného rozvoje a informačních technologií, komunikačních a řídicích 

dovedností a současně motivováni k pracovním výkonům.  

Projekt byl zahájen 1. ledna 2009 a trval 22 měsíců. Celkový rozpočet projektu činil  

5.277.798,- Kč, přičemž společnost ČD Cargo, a. s., nemusela nést žádné náklady v 

souvislosti s tímto projektem. Projekt byl ze 100 % hrazený z prostředků Evropského 

sociálního fondu.  

Pro dosažení vytyčeného cíle byl sestavený harmonogram, skládající se z osmi 

klíčových aktivit.  

 

 

 

Aktivita č. 1 – Řízení projektu 

Realizační tým zahájil přípravu na tvorbě adaptačního programu zaměřenou na 

vytvoření deseti typizovaných pozic, tzv. adaptační kolečka. Prvním úkolem bylo vyhlásit 

výběrové řízení pro konzultační společnost, která by podporovala při realizaci adaptačního 

programu realizační tým. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo  

22 společností, z nichž požadovanou a kvalitní nabídku představila společnost Integrity 

Consulting, s. r. o.  

Tvorba adaptačního programu byla zahájena začátkem března 2011 diskusními 

semináři, na nichž odbor lidských zdrojů přizval ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci 

jednotek organizační struktury vybrané zaměstnance podílející se na práci s novými 

zaměstnanci v daných jednotkách organizační struktury společnosti. V návaznosti na tyto 

diskusní semináře spolupracovali členové realizačního týmu se zástupci odborné konzultační 

společnosti na tvorbě podkladů pro publikaci a e-learningového vzdělávacího programu, který 

v současné době slouží jako pomocný nástroj. 78 

 

Aktivita č. 2 – Tvorba adaptačního programu 

V průběhu března a června byl dokončený adaptační proces pro deset typizovaných 

pozic po vzájemné spolupráci projektového týmu s konzultantskou společností Integrity 
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Consulting, s. r. o. Tým se zaměřil na definování stáží pro jednotlivou pozici, která by mohla 

pomoci novému zaměstnanci rychleji se zapracovat do své pracovní pozice. Stáž byla pro 

každou typizovanou pozici odlišná podle zaměření pracovní činnosti a probíhala na 

vybraných odborech či provozních pracovištích, viz Obr. 4.1.  

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Pletenec symbolizující stáže na vybraných odborech 79 

 

 

Celý tým se shodl, že novým zaměstnancům především scházejí základní informace o 

chodu společnosti. Z toho důvodu všechny potřebné informace byly sesbírány a staly se 

podkladem pro tvorbu dokumentu nazývaného Příručka nového zaměstnance a  

e-learningového modulu. 
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Ve druhé aktivitě se konalo v měsíci září, říjen a listopad pětidenní školení. Toto 

školení bylo pro čtyři skupiny interních lektorů skládající se ze tří částí zaměřující se na 

adaptaci, motivaci, hodnocení, sociální a komunikační dovednosti. 

 

Aktivita č. 3 - Příprava podkladů pro tvorbu tištěné publikace a e-learningového 

modulu 

Během školení, které probíhalo v prostorách hotelu IBIS-Karlín v měsíci září a 

listopadu, byli účastníci seznámeni s kompletním systémem i prostředky, které se v průběhu 

adaptačního procesu použily. Mezi základní prostředky patří Příručka nového zaměstnance a 

elektronický vzdělávací kurz. Díky zrealizovanému kurzu se proškolilo celkem 48 

zaměstnanců z různých jednotek organizační struktury společnosti ČD Cargo, a. s.  

Zatímco Příručka nového zaměstnance je čistě zaměřena na ucelené a zjednodušené 

podání informací o společnosti ČD Cargo v kontextu nového zaměstnance, elektronický 

vzdělávací kurz je více orientován i na další vzdělávací témata jako např. asertivita, obchodní 

dovednosti, projektové řízení, time management, legislativa EU a další. Využití tohoto kurzu 

tak najde své uplatnění i u dalších skupin zaměstnanců, kteří je budou moci využít pro svůj 

další osobní rozvoj.80 

 

Aktivita č. 4 - Školení interních lektorů 

Školení interních lektorů se uskutečnilo společně se školením nových zaměstnanců 

v průběhu dubna až května. Obsah školení se zaměřuje na vedení zaměstnanců a je určen 

především pro vedoucí pracovníky. Vedoucí pracovníci se mohou zdokonalit v oblasti 

stanovování a delegování úkolů, motivace zaměstnanců, a dalších činností souvisejících 

s jejich vedením. 

 

Aktivita č. 5 - Vývoj e-learningového kurzu a tisk publikace 

Realizační tým projektu společně s vývojářským týmem společnosti PC Help, a. s., 

pracovali na vývoji jednotlivých lekcí e-learningového kurzu, tak aby jednotlivé témata byly 

pro zaměstnance rozmanité. Zaměstnanci si vyzkouší moderní způsob výuky při studiu time 

managementu, asertivního chování, projektového řízení anebo komunikace. E-learningový 
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kurz tak ruku v ruce s příručkou při adaptaci nového zaměstnance pomůže zaměstnanci s 

rychlejší orientací v novém prostředí. Pro zaměstnance jsou elektronické kurzy dostupné na 

nově vytvořeném portálu http://elearning.cdcargo.cz, který byl vytvořen na platformě „open 

source“ LMS MOODLE, který je ve světě čím dál častěji používán jako prostředí pro tvorbu 

vzdělávacích portálů pro menší i velké podniky. Na tomto portálu mohou zaměstnanci kromě 

elektronického kurzu najít i další studijní materiály související s danou problematikou.81 

Realizační tým se kromě vývoje e-learningového kurzu i nadále věnoval zpracování 

Příručky nového zaměstnance. Po grafické stránce spolupracoval se zaměstnanci marketingu. 

 

Aktivita č. 6 - Školení nových zaměstnanců 

Rozsáhlé školení šedesáti zaměstnanců proběhlo od dubna 2010 a zaměřilo se na 

oblasti informační technologií, a to ve spolupráci se společností Computer Help, a. s. Obsah 

kurzu vycházel ze standardizovaného rámce, který je uznáván na celém území Evropské unie, 

jde o tzv. Evropský řidičský průkaz pro uživatele PC (tzv. ECDL Start a Komplet), který 

dokládá, že je zaměstnanec schopen ovládat základní softwarové nástroje, jako např. textový 

editor, tabulkový editor, poštovního klienta, databázový manažer, atd. 

Úspěšnost kurzu byla vyhovující. Z šedesáti zaměstnanců ukončilo ECDL komplet 34 

zaměstnanců, ECDL start ukončilo 11 zaměstnanců a 15 zaměstnanců kurz nedokončilo. 

 

Aktivita č. 7 - Vyhodnocení vytvořeného adaptačního programu a doporučení na 

vylepšení 

Vývoj nástrojů pro nové zaměstnance, které se budou využívat při procesu adaptace ve 

společnosti ČD Cargo, byl dokončen v červnu 2010.82  

Noví zaměstnanci mají možnost vyjádřit svůj názor a svou spokojenost či 

nespokojenost  s adaptačním programem v dotazníku. Závěrečné vyhodnocení bylo 

zpracováno do ucelené zprávy – Vyhodnocení vytvořeného adaptačního programu, která 

v budoucnosti může posloužit jako podklad pro další rozvoj v oblasti řízení lidských zdrojů ve 

společnosti ČD Cargo, a. s.   
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Aktivita č. 8 – Publicita projektu 

  Adaptační program pro nové zaměstnance ČD Cargo, a. s. je využíván dodnes. 

Novému zaměstnanci je předána Příručka nového zaměstnance, která obsahuje stručné 

informace o společnosti. Dalším nástrojem adaptačního programu je elektronický vzdělávací 

portál, který obsahuje spoustu zajímavých kurzů zaměřených na vzdělávání měkkých 

dovedností. Díky tomuto adaptačnímu programu se nový zaměstnanec může seznámit 

s chodem společnosti od provozní oblasti až po centrální úroveň řízení společnosti.  

Během absolvování adaptačního procesu se používá formulář nazvaný Index nového 

zaměstnance, který má společnost připravený ve svých interních databázích. Adaptační proces 

se nastaví podle skutečné potřeby jednotlivé pracovní pozice. V Příloze 7 je vzor formuláře. 

 

Řízený adaptační proces v organizaci ČD Cargo, a. s. 83 

Zaměstnance se po nástupu na pozici ujímá jemu přidělený, tzv. hlavní garant, jehož 

úkolem je adaptovat ho v místě jeho působení a zároveň mu zprostředkovat kontakt 

s ostatními úseky a lokalitami, se kterými bude při své práci nejčastěji komunikovat, aby 

poznal návaznosti své a jejich činnosti, které nemá možnost poznat ze své vlastní pozice. 

Zaměstnanec postupně – v doporučeném pořadí a podle uvážení svého hlavního garanta – 

navštěvuje jednotlivé stážové pozice na doporučenou dobu na základě příručky nebo 

rozhodnutí garanta adaptačního procesu. Na jednotlivých stážových pozicích se zaměstnance 

ujímají stážoví garanti. Ti jej provázejí pracovními činnostmi v takovém rozsahu, jaký 

zaměstnanec potřebuje nezbytně znát pro výkon práce na své pozici. Po celou dobu adaptace 

je zaměstnanec v kontaktu se svým hlavním garantem a stážovými garanty, kteří mu co 

nejlépe zprostředkovávají potřebné znalosti a dovednosti a sledují úspěšnost adaptace. 

Na konci každé stáže zaměstnanec prochází hodnocením úrovně znalosti procesů, se 

kterými se měl na dané stážové pozici seznámit. Hodnocení úrovně znalostí provádějí 

jednotliví stážoví garanti na základě požadavků uvedených v indexové části příručky, a to 

písemnou nebo ústní formou. Hodnocení získaných znalostí provádí stážový garant 

procentuálně a hodnocení zapisuje do indexu pozice v příručce. Garant ručí za to, že 

zaměstnanec zná stážové činnosti na té úrovni, jak je garantem potvrzeno. Hlavní garant 

monitoruje celkový výsledek adaptační fáze zaměstnance a podle potřeby ho může doporučit 
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na dodatečné stáže, dokud nezíská stážové znalosti v potřebném rozsahu, případně, pokud 

zaměstnanec již přichází dostatečně vybaven potřebnými znalostmi, může stáž zkrátit.  

 

4.3 Analýza dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit současný stav výběru a adaptace 

zaměstnanců, postoje a názory zaměstnanců k jejich výběru a následném adaptačním procesu. 

Dotazník byl zaměřený na otázky týkající se výběru zaměstnanců, adaptace zaměstnanců a 

identifikační otázky. 

Dotazník byl v organizaci ČD Cargo distribuován mezi zaměstnance Provozní 

jednotky Ostrava pomocí dozorčího Provozního pracoviště Ostrava, který zpracovaný 

dotazník rozeslal vedoucím Provozních pracovišť Studénka, Bohumín, Ostrava-Kunčice a 

Český Těšín. Vedoucí těchto pracovišť pak rozdali dotazníky mezi své podřízené 

zaměstnance. V rámci dotazníkového šetření byly dotazníky rozdány mezi zaměstnance v 

oblasti provozní, přepravní a technické.  Mezi provozní zaměstnance patří např. strojmistr, 

strojvedoucí, technik, staniční dispečer, dozorce spádoviště, vedoucí posunu a posunovač.  Ve 

skupině přepravních zaměstnanců jsou např. nákladní pokladník, celní zástupce, referent 

dopravy a přepravy, tranzitér, tranzitér přípravář, jeřábník, manipulační dělník a skladištní 

dozorce. Technická oblast je zastoupena pouze vozmistrem.  

Celkově bylo mezi zaměstnance rozdáno 200 dotazníků. Po necelých třech týdnech se 

mi vrátilo zpátky 154 dotazníků. Jejich návratnost byla 77 %. Dotazníky byly zpracovány 

pomocí programu Microsoft Excel. K závěrečnému vyhodnocení bylo použito procentuálního 

vyjádření a grafického znázornění jednotlivých otázek v dotazníku. Z grafů byl pro přehledné 

vyhodnocení otázky vybrán koláčový graf. Všechny grafy z dotazníkového šetření byly 

vypracovány samostatně.  

Dotazník obsahuje 29 otázek zaměřených na výběr a adaptaci zaměstnanců 

v organizaci ČD Cargo a je součástí Přílohy 8. Ke konci dotazníku jsou zaměstnancům 

kladeny identifikační otázky, které však nepřevažují nad otázkami zaměřenými na výběr a 

adaptaci zaměstnanců. Dotazník je sestavený zcela v režii uzavřených otázek, kde 

zaměstnanci vybírali pouze jednu správnou odpověď podle svého nejlepšího uvážení.  
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Otázka č. 1 -  Z jakých zdrojů jste byl/a vybrán organizací na volnou pracovní pozici? 

Z dotazníkového šetření je patrné, že volné pozice v organizaci jsou nejprve 

obsazovány z vnitřních zdrojů a poté až ze zdrojů vnějších. Z vnitřních zdrojů bylo vybráno 

65,58 % dotazovaných zaměstnanců a z vnějších zdrojů 34,42 %.  

 

Graf 4.1 Zdroje k vybírání nových zaměstnanců 

 

 

Otázka č. 2 - Z jakých zdrojů jste získal/a informace o nabízené pracovní pozici?  

Otázka souvisí s otázkou č. 1 a výsledek potvrzuje jejich provázanost. Převládla 

odpověď, ze které je patrné, že organizace obsazuje volné pracovní pozice z vnitřních zdrojů a 

proto uchazeči informace o volné pozici, získávají z 94,15 % od zaměstnanců organizace. 

Informace z inzerátu v novinách či časopisech získalo 3,25 %, z webových stránek 

vyhrazených pro inzerování 1,30 %, z Úřadu práce a pomocí zprostředkovatelské agentury 

0,65 % dotazovaných.  

 

Graf 4.2 Přehled zdrojů k získání informací o nabízené pracovní pozici 
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Otázka č. 3 - Vyplňoval/a jste Osobní dotazník uchazeče? 

Dotazovaných zaměstnanců, kteří vyplňovali na personálním oddělení Osobní 

dotazník uchazeče, bylo 39,61 % a ti, kteří tento dotazník nevyplňovali, bylo 60,39 %. Tento 

dotazník nemusí vyplnit všichni uchazeči o práci, jelikož nepatří mezi povinné tiskopisy pro 

přijetí do zaměstnání. Nejčastěji se Osobní dotazník uchazeče používá pro ty uchazeče, kteří 

přišli osobně na personální oddělení a nemají s sebou žádný písemný materiál potřebný 

k vzetí do evidence uchazečů. 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.3 Osobní dotazník uchazeče 
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Otázka č. 4 - Jaká metoda byla použita při Vašem výběrovém řízení? 

Cílem otázky bylo zjistit, jakou metodu výběrového řízení uchazeči o volnou pracovní 

pozici absolvovali. Nejvíce dotazovaných zaměstnanců absolvovalo výběrový rozhovor 

zastoupený 68,83 %. Ostatní zaměstnanci podstoupili testy pracovní způsobilosti 

zastoupené 31,17 %. 

 

Graf 4.4 Použitá metoda při výběrovém řízení 

 

 

Otázka č. 5 - Jaký typ výběrového rozhovoru jste absolvoval/a? 

Kromě metody výběrového řízení bylo třeba zjistit také druh výběrového rozhovoru, 

což bylo úkolem páté otázky. Nejčastějším typem výběrového rozhovoru byl individuální 

rozhovor mezi čtyřma očima, který označilo 65,59 % dotazovaných zaměstnanců. Panelový 
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rozhovor s dvěma či více lidmi zvolilo 27,27 % a výběrovou komisi skládající se z více lidí 

zvolilo 7,14 %.  

 

Graf 4.5 Absolvovaný typ výběrového rozhovoru 

 

 

Otázka č. 6 - Byly Vám během výběrového rozhovoru kladeny diskriminační otázky, 

týkající se např. věku, rasy, náboženství, sexuální orientace?  

Cílem šesté otázky bylo zjistit, zdali zaměstnanci, kteří vedou výběrový rozhovor, 

nekladou uchazečům diskriminační otázky. Většina zaměstnanců tvořená 98,70 % se shodla, 

že ne a zbylá část 1,30 % bylo pro ano.  

 

Graf 4.6 Diskriminační otázky 
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Otázka č. 7 - Dozvěděl/a jste se základní informace o organizaci ČD Cargo, a. s. při 

výběrovém rozhovoru? 

Z grafu 4.7 je patrné, že uchazeči se dozvěděli základní informace při výběrovém 

rozhovoru. Odpověď rozhodně ano vybralo 42,21 %, spíše ano 32,47 %, spíše ne 14,29 % a 

odpověď rozhodně ne zvolilo 11,04 % dotazovaných.  

 

Graf 4.7 Dozvědění se základních informací o organizaci ČD Cargo, a. s.  

 

 

Otázka č. 8 - Jak dlouho trval Váš výběrový rozhovor? 

Výběrový rozhovor by měl trvat v průměru 45 minut. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že nejčastější délka výběrového rozhovoru je do 25 minut, kterou vybralo 57,14 % 

dotazovaných zaměstnanců. Tak krátká délka výběrového rozhovoru může s sebou nést 

nevýhody související s nedostatkem času na získání potřebných informací. Výběrový 

rozhovor v rozmezí 26 – 45 minut zvolilo 33,12 %, v rozmezí 46 – 65 minut zvolilo 5,84 % a 

výběrový rozhovor trvající nad 65 minut zvolilo 3,90 % dotazovaných.  
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Graf 4.8 Délka výběrového rozhovoru 

 

 

Otázka č. 9 – Během výběrového rozhovoru dostal/a jste prostor na Vaše dotazy?  

Většina dotazovaných zaměstnanců (94,15 %) odpověděla kladně, což je z grafu 4.9 

patrné. Zaměstnanci vedoucí výběrový rozhovor dávají prostor na dotazy potenciálního 

zaměstnance. Pro odpověď rozhodně ano je 57,14 %, pro spíše ano 37,01 %, pro spíše ne 3,90 

% a pro rozhodně ne 1,95 %.  

 

Graf 4.9 Prostor pro dotazy uchazeče 

 

 

Otázka č. 10 - Byl vedoucí zaměstnanec řádně připraven na výběrový rozhovor? 
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 Z dotazníkového šetření vyplývá, že organizace ČD Cargo zaměstnává zkušené 

zaměstnance, kteří jsou dobře připraveni na vedení výběrového rozhovoru. Opět u této otázky 

převládly kladné odpovědí, kdy odpověď rozhodně ano vybralo 71,43 %, odpověď spíše ano 

26,62 %, odpověď spíše ne 1,30 % a odpověď rozhodně ne 0,65 % dotazovaných 

zaměstnanců.  

 

Graf 4.10 Připravenost vedoucího zaměstnance na výběrový rozhovor 

 

 

Otázka č. 11 - Poskytnul Vám během prohlídky pracoviště vedoucí zaměstnanec veškeré 

informace o nabízené pracovní pozici? 

 Cílem otázky bylo zjistit, zda vedoucí zaměstnanci, kteří provádějí potenciálního 

zaměstnance po pracovišti, mu poskytují veškeré informace o nabízené pracovní pozici. Ze 

všech dotazovaných zaměstnanců 63,64 % uvedlo, že rozhodně ano, 29,22 % zaměstnanců 

uvedlo spíše ano, 6,49 % zaměstnanců uvedlo spíše ne a 0,65 % zaměstnanců bylo pro 

rozhodně ne. Vzhledem k převládnutí kladných názorů nad zápornými, lze soudit, že 

potenciální zaměstnanci jsou spokojeni s poskytnutými informacemi. 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Graf 4.11 Poskytnutí informací o nabízené pracovní pozici vedoucím zaměstnancem během 

prohlídky pracoviště  

 

 

Otázka č. 12 - Bylo Vám během výběrového rozhovoru sděleno, do jaké doby budete 

informováni o výsledcích? 

 V rámci této otázky jsem chtěla zjistit zpětnou vazbu výběrového rozhovoru, s níž 

souvisí i následující otázka číslo třináct. Doba informovanosti o výsledcích byla sdělena  

87,01 %. Některým zaměstnancům však doba informovanosti o výsledcích nebyla sdělena 

(12,99 %).  

 

Graf 4.12 Doba informovanosti o výsledcích  
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Otázka č. 13 - Byl/a jste informován/a o výsledku výběrového rozhovoru ve stanovené 

době? 

Úkolem otázky třináct bylo odhalit dobu trvání zpětné vazby, tzn., zda organizace 

informovala o výsledku výběrového rozhovoru ve stanovené době.  Ze všech dotazovaných 

78,57 % zvolilo rozhodně ano, 15,58 % zvolilo spíše ano, 3,25 % zvolilo spíše ne a pro 

rozhodně ne bylo 2,60 %. Převažující kladné názory ukazují, že většina zaměstnanců byla 

organizací informována o výsledku výběrového rozhovoru ve stanovené době.  

 

Graf 4.13 Informovanost o výsledcích ve stanovené době  

 

 

Otázka č. 14 - Dostal/a jste při nástupu do organizace popis Vaší pracovní pozice? 
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Popis pracovní pozice je pro nového zaměstnance velmi důležitý. Jsou v něm totiž 

uvedené činnosti a úkoly, které má zaměstnanec na starost. Popis pracovní pozice dostalo 

90,26 % dotazovaných zaměstnanců a 9,74 % jej nedostalo.  V celkovém porovnání, tak malá 

část je přípustná.  

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14 Popis pracovní pozice  

 

 

Otázka č. 15 - Pokud ano, byly Vám objasněny všechny pracovní úkony související 

s Vaší pracovní pozicí Vaším nadřízeným zaměstnancem? 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí, v níž převládla odpověď ano. Vedoucí 

zaměstnanci splnili svůj úkol a skoro všem dotazovaných zaměstnancům (95,45 %) objasnili 

všechny pracovní úkony, které souvisí s jejich pracovní pozicí. U zbylé části zaměstnanců 

(4,55 %) se tak nestalo. Důvodem může být časové vytížení vedoucích zaměstnanců nebo 

neochota nových zaměstnanců nechat si všechny pracovní úkony objasnit.  
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Graf 4.15 Objasnění všech pracovních úkonů, které souvisí s vykonávanou pracovní pozicí  

 

 

Otázka č. 16 -  Vyplňoval/a jste při nástupu do organizace Osobní dotazník pro 

zaměstnance?  

Osobní dotazník se používá od vzniku ČD Cargo, tedy od roku 2007 a slouží ke 

zjištění základních informací o novém zaměstnanci. Výsledky u této otázky jsou velmi 

vyrovnané. 51,95 % dotazovaných zaměstnanců odpovědělo, že nevyplňovalo při nástupu do 

organizace Osobní dotazník. Přičemž 48,05 % zaměstnanců Osobní dotazník vyplňovalo. 

Může nastat situace, kdy nedojde k jeho vyplnění, např. u opětovného přijetí zaměstnance, u 

něhož nedošlo k žádným změnám v osobních údajích.  

 

Graf 4.16 Osobní dotazník pro uchazeče  
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Otázka č. 17 Byl/a jste řádně představený/á vedoucím zaměstnancem všem 

spolupracovníkům? 

Záměrem této otázky bylo zjistit, zda vedoucí zaměstnanci představí nově přijaté 

zaměstnance na novém pracovišti. U výsledků převládly kladné odpovědi, z čehož je možné 

soudit to, že vedoucím zaměstnancům není lhostejné, jakým způsobem jsou noví zaměstnanci 

uvedeni na nové pracoviště. Odpověď rozhodně ano vybralo 40,26 % dotazovaných 

zaměstnanců, 44,15 % zaměstnanců odpovědělo spíše ano, 11,69 % zaměstnanců odpovědělo 

spíše ne a pro odpověď rozhodně ne bylo 3,90 %.  

 

 

 

Graf 4.17 Představení všem spolupracovníkům  

 

 

Otázka č. 18 Obdržel/a jste při nástupu na novou pracovní pozici Příručku nového 

zaměstnance? 

Příručka nového zaměstnance slouží jako podklad pro získání základních informací o 

organizaci ČD Cargo. U otázky převládly záporné odpovědi, kdy tuto odpověď zvolilo  

81,17 % dotazovaných. Příručka nového zaměstnance byla vydána teprve v červnu 2010, což 
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má za následek přebytek záporných odpovědí nad těmi kladnými. Z toho důvodu pouze  

18,83 % obdrželo tuto příručku. 

 

Graf 4.18 Příručka nového zaměstnance 

 

 

Otázka č. 19 Poskytla Vám Příručka nového zaměstnance důležité informace, které jste 

upotřebil/a  pro lepší a snadnější zapracování na novou pracovní pozici?  

Nový zaměstnanec získá základní a důležité informace o chodu organizace ČD Cargo 

právě v této příručce.  Odpověď na tuto otázku souvisí s odpovědí na otázku předešlou. 

Jelikož nově přijatých zaměstnanců není mnoho a tudíž Příručku nového zaměstnance 

nedostali, odpovídali v duchu, že jim nic nepřinesla. Z grafu 4.19 je patrné, že příručka 

pomohla 18,83 % dotazovaným zaměstnancům.  

 

Graf 4.19 Informace v Příručce nového zaměstnance pro lepší a snadnější zapracování na 

novou pracovní pozici  
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Otázka č. 20 Jak jste byl/a spokojen/a s hlavním garantem (přiděleným zacvičujícím 

zaměstnancem) při adaptačním procesu?  

Otázka byla zaměřená na spokojenost nových zaměstnanců s hlavním garantem, který 

jim byl přidělený při adaptačním procesu. Vyhodnocení dopadlo pro hlavní garanty velmi 

dobře. Je tedy vidět, že hlavní garanti během adaptačního procesu odvedli dobrou práci. 

S jejich prací bylo spokojeno 70,13 %, spíše spokojeno 28,57 % a spíše nespokojeno 1,30 % 

zaměstnanců. Žádný zaměstnanec neprojevil svou nespokojenost s prací hlavních garantů.  

 

 

 

Graf 4.20 Spokojenost s hlavním garantem při adaptačním procesu 
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Otázka č. 21 Získal/a jste během adaptačního programu všechny informace potřebné 

pro vykonávání Vaší pracovní pozice?  

Úkolem adaptačního programu je, aby během něho zaměstnanec získal všechny 

informace, které potřebuje pro vykonávání své pracovní pozice. Organizace ČD Cargo má 

velmi dobře adaptační program zpracován a proto z dotazníkového šetření vyplývá, že úkol 

adaptačního programu byl splněn. Potřebné informace rozhodně získalo 51,30 %, spíše ano 

46,10 %, spíše ne 1,95 % a rozhodně ne 0,65 % dotazovaných zaměstnanců.  

 

Graf 4.21 Informace během adaptačního procesu 

 

 

Otázka č. 22 Byl/a jste spokojený/á v adaptačním programu s hodnocením Vašich 

znalostí prováděných jednotlivými stážovými garanty (zaměstnanci, kteří hodnotí 

pracovní činnosti na jednotlivých stážových  pozicích, které jsou potřebné pro výkon 

práce na Vaší pozici)?  

Kromě spokojenosti s hlavním garantem (otázka č. 20) byla pomocí dotazníku 

zjišťována i spokojenost s jednotlivými stážovými garanty. Z odpovědí převládly ty kladné. 

S hodnocením znalosti bylo spokojeno a spíše spokojeno celkem 98,05 % zaměstnanců. 

Pouhých 1,95 % bylo spíše nespokojeno. Stážoví garanti při hodnocení znalostí nových 

zaměstnanců odvedli dobrou práci.  

 

Graf 4.22 Spokojenost s hodnocením stážových garantů v adaptačním programu 
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Otázka č. 23 Po absolvování adaptačního procesu bylo pro Vás lehké zapojit se do 

pracovního procesu? 

Pokud má organizaci dobře propracovaný systém adaptačního procesu, je pro 

zaměstnance lehké zapojit se do pracovního procesu. Organizace ČD Cargo mezi tyto 

organizace patří, což vyplývá i z výsledků dotazníkového šetření, zobrazených v grafu 4.23. 

Odpověď rozhodně ano zvolilo 58,44 %, odpověď spíše ano 37,66 %, odpověď spíše ne  

3,25 % a pro odpověď rozhodně ne bylo 0,65 %.  

 

 

 

Graf 4.23 Zapojení se do pracovního procesu po absolvování adaptačního procesu 

 



74 

 

 

Otázka č. 24 Doporučil/a jste za dobu strávenou u organizace ČD Cargo, a. s. svého 

rodinného příslušníka nebo známého jako potenciálního nového zaměstnance? 

Organizace ČD Cargo při výběru nových zaměstnanců nejdříve čerpá z vnitřních 

zdrojů a poté ze zdrojů vnějších. Pokud se v organizaci uvolní pracovní místo, nejdříve o něj 

jeví zájem stálí zaměstnanci, poté rodinní příslušníci nebo známí zaměstnanců a na konec 

uchazeči z venku. Z grafu 4.24 je patrné, že volné pracovní místo se nejčastěji zaplní stálými 

zaměstnanci a poté lidmi, které doporučí zaměstnanci. 64,29 % nedoporučilo za dobu 

strávenou v organizaci potenciálního nového zaměstnance. Z dotazovaných zaměstnanců 

doporučilo potenciálního nového zaměstnance 35,71 %.  

 

Graf 4.24 Doporučení rodinného příslušníka nebo známého  

 

Otázka č. 25 Jaká je Vaše věková skupina? 

Věková skupina zaměstnanců do 25 let není v organizaci vůbec zastoupena. Mezi 

nejpočetnější skupiny patří věková skupina v rozmezí 46 – 55 let a 36 – 45 let. První 

zmiňovaná věková skupina je zastoupena 39,61 % a druhá skupina je zastoupena 37,66 % 

z dotazovaných zaměstnanců. Věková skupina nad 55 let je zastoupena 12,99 %. Věkovou 

skupinu 26 – 35 let zvolilo 9,74 % zaměstnanců.  

 

Graf 4.25 Věková skupina 
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Otázka č. 26 Kolik let pracujete v organizaci ČD Cargo, a. s.? 

Organizace ČD Cargo vznikla 1. prosince 2007, kdy byla zapsána do Obchodního 

rejstříku. Správnou odpovědí bylo rozmezí 3 – 6 roků, které vybralo 6,49 % dotazovaných 

zaměstnanců. Většina zaměstnanců označila, že v organizaci pracuje více než 6 roků.  

Zaměstnanci, kteří uvedli jinou odpověď, byli převedeni pod dceřinou společnost ČD 

Cargo a.s. z úseku nákladní přepravy Českých drah s. r o., kde pracovali před jejím 

rozdělením.   

 

 

 

 

Graf 4.26 Rozdělení zaměstnanců podle odpracovaných let v organizaci 
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Otázka č. 27 Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

Nejvíce dotazovaných zaměstnanců (56,59 %) má střední vzdělání s maturitou, na 

druhém místě je zastoupeno vzdělání s výučním listem (33,77 %), třetí místo zaujímá 

vysokoškolské vzdělání se 6,49 % a na posledním čtvrtém místě je základní vzdělání  

(3,25 %).  

 

Graf 4.27 Rozdělení zaměstnanců dle dosaženého vzdělání 

 

 

Otázka č. 28 Vaše pohlaví je? 

Z grafu 4.28 je patrné, že dotazníkového šetření se zúčastnilo více žen než mužů. Ženy 

byly zastoupeny 55,84 % a muži byli zastoupeni 44,16 % dotazovaných zaměstnanců. 
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Graf 4.28 Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví  

 

 

Otázka č. 29 Jakou pracovní pozici v organizaci zaujímáte? 

 Dotazníky byly rozdány v Provozní jednotce Ostrava mezi zaměstnance provozní, 

přepravní a technické. Provozní zaměstnanci byli zastoupeni 40,91 % stejně jako zaměstnanci 

přepravní. Zaměstnanci techničtí, mezi něž patří pouze vozmistři, byli zastoupeni 18,18 %.  

 

Graf 4.29 Rozdělení zaměstnanců dle pracovní pozice 
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5. Návrhy a doporučení 

Po vyhodnocení všech sesbíraných dotazníků dospějeme k závěru, že proces výběru a 

adaptace zaměstnanců v organizaci ČD Cargo je velmi dobře propracován a jen těžko 

nalezneme nějaké doporučení či návrhy pro jeho zlepšení. Z toho důvodu není potřeba dělat 

velké zásahy do již propracovaného a fungujícího procesu, přesto se pokusíme nějaké 

doporučení či návrhy vymyslet a sepsat.  

Nejdříve se zaměříme na otázky týkající se výběru zaměstnanců. V otázce týkající se 

získání informací při výběrovém rozhovoru o organizaci ČD Cargo převládly sice kladné 

odpovědi se 74,68 %, ale záporné odpovědi byly zastoupeny 25,33 %. Při výběrovém 

rozhovoru by se potenciální noví zaměstnanci měli dozvědět základní informace o 

nastávajícím zaměstnavateli. V tomto případě se základní informace dozvědělo 74,68 % 

dotazovaných, což není špatné, ale výsledek by mohl být pro organizaci ještě lepší. Výsledky 

mohou souviset s délkou výběrového rozhovoru. Průměrná délka výběrového rozhovoru je  

45 minut. V dotazníkovém šetření byla nejvíce zastoupená délka trvání výběrového rozhovoru 

do 25 minut (57,14 %).  Za tuto krátkou dobu se potenciální zaměstnanec nedozví všechny 

základní informace o organizaci. Dalším důvodem, který způsobuje krátkou délku časového 

rozhovoru, může být stydlivost nebo strach potenciálních zaměstnanců klást dotazy a 

dozvědět se tak potřebné informace o organizaci.  Z tohoto důvodu bych doporučila, aby 

výběrové rozhovory trvaly minimálně 45 minut a zaměstnanci vedoucí výběrový rozhovor 

zdůrazňovali a opakovali základní informace o organizaci ČD Cargo. Potenciální 

zaměstnanci, tak budou moct lépe získat a zapamatovat si informace o budoucím 

zaměstnavateli.  

Zaměřit se taky musíme na otázky týkající se adaptace zaměstnanců. V průběhu 

adaptačního procesu byli zaměstnanci spokojeni s hlavním garantem, tak i se stážovými 

garanty. Při nástupu do zaměstnání obdrželo Příručku nového zaměstnance pouze 18,83 % 

dotazovaných zaměstnanců, což je velmi málo. Toto je způsobeno zejména tím, že většina 

zaměstnanců nastoupila k organizaci ČD Cargo dříve, než byla příručka vydána. Tato 

příručka byla vydána v červnu 2010 a byla financována z Evropského sociálního fondu. Noví 

zaměstnanci tak před vydáním příručky, ale i dnes, získávají nejvíce potřebných informací od 

personalistů a vedoucích zaměstnanců organizačních složek organizace.   
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K identifikačním otázkám taky najdeme pár doporučení. Z dotazníkového šetření 

vyšla nejpočetnější věková skupina v rozmezí 46 – 55 let. Tato věková skupina zahrnuje 

kvalifikované a zkušené zaměstnance, na které se organizace může spolehnout. Kromě výhod 

má i tato věková skupina své nevýhody. Starší zaměstnanci mohou mít častější zdravotní 

komplikace, ale hlavně se dá předpokládat, že odejdou do důchodu. Do budoucna bych 

organizaci doporučila zaměřit se na výběr nových zaměstnanců z řad absolventů střední školy 

technické a dopravní Ostrava - Vítkovice, se kterou organizace spolupracuje. Studenti střední 

školy po praxi mohou nastoupit nejdříve jako brigádníci a později po zaškolení jako noví 

zaměstnanci, kteří budou dobře zapracováni do chodu organizace. 

 

6. Závěr  

Diplomová práce byla zaměřena na výběr a adaptaci zaměstnanců ve vybrané 

organizaci. Pro spolupráci byla vybrána organizace ČD Cargo, a. s., která patří mezi pět 

největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Spolupráce s organizací 

probíhala na velmi dobré úrovni. Organizaci nám poskytla potřebné informace, interní 

dokumenty a umožnila rozdání dotazníků mezi zaměstnance Provozní jednotky Ostrava.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, teoreticko-metodické bylo 

popsáno teoretické východisko výběru a adaptace zaměstnanců. Využívána byla česká i 

zahraniční odborná literatura zabývající se zvoleným tématem diplomové práce. Na část 

teoreticko-metodickou navazovala charakteristika organizace ČD Cargo, a. s. Informace o 

organizaci byly čerpány především z interních dokumentů a z internetových stránek 

organizace. Dalšími zdroji byla komunikace s personalistkou a s dozorčím Provozní jednotky 

Ostrava. Po charakteristice organizace následovala část aplikačně-ověřovací, která zahrnuje 

analýzu procesu výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci ČD Cargo a návrhy a 

doporučení na zlepšení tohoto procesu.  

V organizaci ČD Cargo byl rozdán dotazník mezi provozní, přepravní a technické 

zaměstnance z Provozní jednotky Ostrava. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že proces 

výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci je velmi dobře zpracovaný a funguje na správné 

úrovni. Z toho důvodu bylo složité učinit návrhy a doporučení na zlepšení tohoto procesu. 

Zaměření bylo pouze na malé nedostatky v procesu výběru a adaptace zaměstnanců.  
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Cílem diplomové práce byla analýza současného procesu výběru a adaptace 

zaměstnanců v organizaci ČD Cargo a. s. a doporučení návrhů na jeho zlepšení. Analýza 

současného procesu byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Po vyhodnocení 

dotazníku a jeho zpracování v programu Microsoft Office Excel, následovalo sepsání 

doporučení a návrhů na zlepšení procesu výběru a adaptace zaměstnanců v organizaci ČD 

Cargo, a. s. Můžeme tedy dojít k závěru, že uvedený cíl diplomové práce byl splněn.  
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