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1 Úvod 

Stěžejním úkolem pro organizace dnešních dnů je vybrat ty nejvhodnější zaměstnance, kteří 

svým působením v organizaci budou přinášet přidanou hodnotu v podobě práce, kterou 

odborně a kvalifikovaně odvedou. Lidské zdroje jsou velice důležitým činitelem 

pro fungování celého systému organizace, proto je velice důležité zaměřit se na proces 

získávání a výběru zaměstnanců a následně napomoci jejich bezproblémové adaptaci 

v organizaci. Výběr i proces adaptace musí být prováděn co nejefektivněji tak, aby byli 

vybráni ti zaměstnanci, kteří budou nejlépe odpovídat požadavkům zaměstnavatele 

na pracovní pozici a budou také osobnostně zapadat do týmu stávajících zaměstnanců. 

S použitím aktuálně dostupné literatury budou nastíněny nejrůznější metody výběru 

zaměstnanců a možný průběh adaptace v podniku. Výběr zaměstnanců by měly provádět 

všechny podniky pečlivě s ohledem na aktuální potřeby podniku. Adaptace v podnicích 

probíhá různými způsoby. Ať už nesystematicky, tedy spontánně či systematicky, například 

podle adaptačních plánů, či speciálních programů pro absolventy středních nebo vysokých 

škol. 

Tato diplomová práce je sestavena z části teoretické a praktické. První část představují 

teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců. Budou zde vymezeny kritéria výběru 

zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců a osoby, které jsou zodpovědné za výběr 

zaměstnanců. Dále budou vymezeny úrovně, formy a nástroje adaptace. Nedílnou součástí 

bude také ukázka již fungujícího adaptačního plánu. Další část uvede společnost Teva Czech 

Industries s.r.o., na kterou bude aplikována tvorba trainee programu. V této kapitole bude 

zmíněna působnost společnosti, její společenská a sociální zodpovědnost a vývoj v historii. 

Další, praktická část bude zaměřena již na samotnou tvorbu adaptačního programu – trainee 

programu – pro absolventy středních škol se zaměřením na chemii a farmacii. Součástí 

praktické části bude také analýza dosavadní situace, jež se týká výběru a adaptace 

zaměstnanců v podniku Teva Czech Industries s.r.o. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření trainee programu pro absolventy středních škol 

s chemickým a farmaceutickým zaměřením. Tento trainee program bude tvořen pro potřeby 

významného farmaceutického výrobce, kterým je společnost Teva Czech Industries s.r.o. – 

farmaceutický závod se stoletou tradicí na území naší republiky. Společnost Teva Czech 
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Industries s.r.o. plánuje implementaci takto vytvořeného programu pro absolventy středních 

chemických a farmaceutických škol na podzim roku 2013.  

V práci budou použity různé metody řešení daného problému. Bude použita metoda 

srovnávání s trainee programy jiných podniků. Je nutné nastudovat trainee programy jiných 

společností jako inspiraci k tvorbě nového trainee programu. Bude nutné analyzovat 

zkoumanou problematiku trainee programu a následně syntézou sjednotit všechny získané 

poznatky a souvislosti. K samotné tvorbě trainee programu budou použity také rozhovory 

a konzultace s personalistou a specialistou vzdělávání v podniku Teva Czech Industries s.r.o. 

Bude použita také SWOT analýza jako nástroj zaměřený na určování klíčových faktorů 

ovlivňujících strategické rozhodování s ohledem na vznikající trainee program. 

Tato diplomová práce by měla sloužit jako základ pro implementaci trainee programu 

v podniku Teva Czech Industries s.r.o. také v následujících letech. Diplomová práce bude 

konzultována s kompetentními osobami v podniku, aby byla co možná nejvíce použitelná 

v praxi.  

Bude použit také doplňkový dotazník, který bude distribuován studentům středních škol 

se zaměřením na chemii a farmacii a bude mít za cíl zjistit, zda studenti vědí, co pojem trainee 

program znamená a zda bude o nabízený trainee program zájem z řad studentů. 
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2 Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců je stěžejní činností v procesu vytváření a rozvoje organizace. Získávání 

i výběr by měl být proveden s vynaložením přiměřených nákladů a s cílem zaměstnání 

kvalitních pracovníků, kteří budou naplňovat plánované strategie podniku. Pracovníci musí 

podniku přinášet svou činností přidanou hodnotu a měli by se podílet se na správném a 

plynulém chodu organizace. 

Před samotným započetím výběru pracovníků je důležité definování potřeb organizace 

na konkrétní pracovní pozici, potažmo na potenciálního pracovníka. Mezi definovanými 

potřebami organizace na pracovníka by se měly nacházet například [1]: 

- Odborné schopnosti – zaměstnavatel musí definovat konkrétní požadavky pro splnění 

dané pracovní pozice. 

- Požadavky na chování a postoje - potenciální zaměstnanec by měl být schopen 

přizpůsobit se podnikové kultuře a ctít etický kodex společnosti. Požadavek 

na chování může být taktéž vnímán jako určitá role, která je vytvářená na základě 

charakteristik dosavadních pozicí v podniku.  

- Odborná příprava a výcvik - přípravou jsou chápána předchozí zaměstnání či vzdělání 

a kurzy. Odborně se připravoval taktéž absolvent odborné školy samotným studiem, 

popřípadě praxí při studiu. 

- Zkušenosti a praxe - zkušenosti i praxi zaměstnanec vesměs nabývá předchozím 

zaměstnáním, avšak také činnostmi, které nikterak nesouvisely s pracovní praxí. 

Například schopnost empatie, organizační schopnosti a jiné. 

- Zvláštní požadavky - zvláštními požadavky můžou být specializace v konkrétním 

oboru působnosti. Například různé certifikáty. 

- Vhodnost pro organizaci – vhodným uchazečem jsou pro různé společnosti různí lidé. 

Některé podniky vyžadují samostatné jedince, kteří musí řešit své úkoly samostatně, 

jiné podniky naopak vyžadují lidi schopné spolupracovat v týmu, popřípadě lidi 

schopné řídit tým. Každý člověk není schopen těmto podmínkám vyhovět, proto se 

na toto hledisko musí brát zřetel.  

- Další požadavky – mohou to být například požadavky na řidičský průkaz, požadavky 

na nepravidelnou pracovní dobu, proměnlivé pracoviště či spoustu dalších 

nestandardních požadavků. 
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- Možnost splnění očekávání uchazeče – tato potřeba vychází ze subjektivního vnímání 

uchazeče, zda bude spokojen s nabízenou pozicí a bude mu činit osobní uspokojení. 

„Zaměstnavatel by měl poskytnout realistickou představu o nabízené práci a požadavcích 

na uchazeče, který si tak může srovnat své pracovní priority a očekávání se skutečností.“ [5, 

str. 145]. 

2.1 Získávání zaměstnanců 

Samotnému procesu výběru zaměstnanců musí předcházet získávání zaměstnanců. 

Pro naplnění cílů podniku je nutné mít správné lidi, kteří budou svou práci vykonávat nejen 

z odborného hlediska, ale musí být hlavně loajální k podniku a musí být schopni si vážit práce 

jiných lidí. Především spolupracovat s ostatními pracovníky v týmech za účelem dosahování 

širších cílů podniku. [7] 

Při definování strategie podniku by mělo být nejen to, čeho chce organizace dosáhnout, ale 

také způsoby, jakými to chce dosáhnout. V definici strategie by se měla objevit také 

personální klauzule o budoucí potřebě lidských zdrojů z hlediska počtu či typu pracovníků. 

Získávání zaměstnanců je možno provádět několika způsoby. Oproti dřívějšímu způsobu 

získávání zaměstnanců, je dnes více možností nabízení pracovních pozic, a to především 

na internetu. Dalším standardním způsobem nabízení pracovní pozice je tištěnou formou 

inzerce pracovních pozic nebo prostřednictvím nabídky volných pozic na Úřadě práce. Čím 

dál častěji se dnes využívá způsob získávání zaměstnanců za pomoci personálních agentur. 

Ty nabízejí odborné služby v oblasti lidských zdrojů, konkrétně získávání zaměstnanců. 

V neposlední řadě je zde i možnost nabízení práce, potažmo získávání zaměstnanců 

prostřednictvím pracovních veletrhů, cílených především na absolventy středních odborných 

a vysokých škol. 

„Získávání zaměstnanců je personální činností, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout 

a najmout kvalifikovanou pracovní sílu.“ [5, str. 145] 

Podle Koubka je: „Získávání pracovníků činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to 

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas).“ [7, str. 117] 
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Proces získávání a výběru zaměstnanců by měl být prováděn s vynaložením co možná 

nejnižších nákladů a s cílem získání kvalitních pracovníků, kteří budou žádoucí pro potřeby 

podniku. [1] 

Armstrong [1] definuje tři fáze získávání a výběru pracovníku, kterými jsou: 

- Definování požadavků – popis, požadavky a specifikace pracovní pozice, podmínky 

pro zaměstnání. Tyto požadavky jsou zpracovány v předchozí kapitole č.1.  

- Přilákání uchazečů – analýza zdrojů potenciálních zaměstnanců. Je možnost získávat 

zaměstnance z vlastních zdrojů, ale také z externích zdrojů (více v kapitole 2.1.2). 

Zaměstnavatel musí najít způsob, jakým potencionální zaměstnance nalákat ke zvolení 

konkrétní pozice. To probíhá především prostřednictvím nabízené mzdy a případných 

firemních benefitů. 

- Vybírání uchazečů – o této problematice se více bude zaobírat kapitola 2.2 

Při získávání zaměstnanců by měla organizace sdělit nejen informace o pracovní pozici, ale 

také své požadavky na pracovníky, aby se mohli o danou pozici ucházet právě ti, kteří se cítí 

být skutečně vhodným kandidátem.  

2.1.1 Metody získávání zaměstnanců 

Podnik by měl veřejnost informovat o volných pozicích prostřednictvím těchto médií: 

Internet 

Dnes nejčastěji užívaná forma získávání zaměstnanců, potažmo nabízení volných pracovních 

pozic. V dnešní době jsou velice hojně využívány internetové servery, které zprostředkovávají 

nabídky práce. Uchazeči o zaměstnání mají možnost online sledovat aktuální nabízené pozice. 

Na webových stránkách jednotlivých firem je v mnoha případech možnost najít volné pozice. 

Na těchto webových stránkách bývají označovány nabízené pozice vhodné pro absolventy. 

Některé společnosti však odkazují na personální zprostředkovatele, kam se mají uchazeči 

o pracovní pozici zaregistrovat. 

V dnešním světě sociálních sítí je možnost taktéž využití pracovních sociálních sítí, jako je 

například LinkedIn, kde je možnost prezentovat sama sebe v případě hledání zaměstnání. 

Tento server v současné době využívá mnoho zaměstnavatelů, ale také personálních agentur. 
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Inzerce volných pracovních pozic na internetu není nákladná a výhodou je aktuálnost 

nabízených pozic. Rizikem spojeným s hledáním práce na internetu je možnost toho, že 

některé servery a konkrétní pozice na těchto serverech nemusejí být důvěryhodné. 

Tištěné inzeráty 

Standardním způsobem sdělování volných pozic je inzerování v tištěné formě a zveřejňování 

volných pracovních pozic například v denních periodicích a časopisech. Nevýhodou tohoto 

způsobu inzerce volných pracovních míst je neaktuálnost, jsou-li například v týdenníku. Tyto 

tištěné inzeráty jsou nákladnější formou získávání zaměstnanců. 

Úřad práce 

Nabídky pracovních příležitostí na pracovním úřadě bývají taktéž zveřejňovány online 

na internetu a v tištěné formě vyvěšené na nástěnkách pracovních úřadů. Tyto zveřejněné 

nabídky práce jsou většinou důvěryhodné a cílené konkrétně na nezaměstnané lidi, kteří jsou 

registrovaní na Úřadu práce. 

Personální agentury 

Personální agentury často hledají zaměstnance větším zaměstnavatelům. Bývají to firmy, 

které potřebují více lidí stejné pozice, například do třísměnného výrobního provozu. 

Získávání zaměstnanců prostřednictvím personálních agentur bývá relativně rychlé, ale velice 

nákladné. 

Pracovní veletrhy 

Pracovní veletrhy se většinou orientují přímo na absolventy středních či vysokých škol. 

Zaměstnavatelé zde prezentují nejen celou společnost, ale zejména obory vhodné 

pro absolventy. Nabízejí také studijní stáže, praxe, brigády či trainee programy.  

2.1.2 Zdroje získávání zaměstnanců 

Stávající zaměstnavatel má dvě možnosti získání zaměstnanců z hlediska zdrojů. Těmi jsou 

interní - vnitropodnikové zdroje a externí – zdroje z širokého okolí. 
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Interní zdroje 

Při výběru zaměstnanců by měl zaměstnavatel vzít v úvahu, zda by nebylo možné vybrat 

pro určitou pozici již stávajícího zaměstnance, tzv. zaměstnávání z interních zdrojů. Toto 

převedení na jinou práci je pro podnik méně nákladné a pro stávajícího zaměstnance by 

převedení na jinou práci mohlo být příležitostí kariérního růstu či novou pracovní zkušeností. 

Stávající zaměstnanci mohou být buď [3]: 

- převedeni na práci s vyšší kompetencí a zodpovědností – povýšení, postup výše, 

- převedení na jinou práci na stejné úrovni – převod v rámci jednoho oddělení, 

- převedeni na práci s jinou kompetencí a zodpovědností. 

Výhody získávání zaměstnanců z vlastních zdrojů [3]: 

- kariérní růst zaměstnanců, 

- rychlejší proces obsazení nové pozice, 

- méně nákladné než získávání z externích zdrojů, 

- návrat investice, kterou společnost vložila do svých zaměstnanců. 

Nevýhody získávání zaměstnanců z vlastních zdrojů: 

- strnulost z hlediska nových přístupů, 

- získávání pozice díky tomu, že v podniku pracují několik let, 

- nevraživost mezi zaměstnanci při touze získat lepší místo. 

Externí zdroje 

Pokud podnik nenajde vhodného adepta na konkrétní pracovní pozici z vlastních, interních 

zdrojů, pak musí hledat zaměstnance z řad široké veřejnosti, a to získávat zaměstnance 

za pomocí médií a organizací, které jsou zmíněny v kapitole 2.1 a jejích podkapitolách. Přijetí 

zaměstnance z externích zdrojů vyžaduje vyšší finanční náklady a je spojeno s určitou mírou 

rizika. 

Výhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů: 

- noví zaměstnanci mají nové nápady, jiné pohledy a názory, to může dát za vznik 

novým příležitostem pro podnik, 
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- využijí vědomostí a zkušeností nových zaměstnanců, 

- možnost výběru z mnoha zájemců o zaměstnání. 

Nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů: 

- finančně nákladné při procesu získávání a výběru zaměstnanců, například headhunting 

– „lov hlav“ zejména manažerů či specialistů, 

- delší doba zapracování či adaptace zaměstnance získaného z vnějších zdrojů. 

Tyto dva zdroje získávání zaměstnanců bývají často kombinovány, a to v případě, že podnik 

nevyhledá vhodného kandidáta ze svých zdrojů, dojde na hledání zaměstnance ze zdrojů 

vnějších. Může to být také naopak, že podnik hledá z vnějších zdrojů, ale nakonec zjistí, že 

některý ze stávajících zaměstnanců je pro danou pozici vhodnější. Třetí možností je, že 

podnik dá stejné šance jak svým kmenovým zaměstnancům, tak lidem mimo organizaci.  

2.1.3 Osoby zodpovědné za získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců provádí zejména pracovníci personálního oddělení. Je možné tuto 

činnost provádět outsourcingem a to prostřednictvím agentur, kde jsou za získávání 

zaměstnanců zodpovědní personální konzultanti. 

2.2 Výběr zaměstnanců 

Předchozí podkapitola se zabývala způsobem, jak nalákat či získat potenciální zaměstnance. 

Tato podkapitola se bude zabývat již samotným výběrem zaměstnanců, kteří již projevili 

zájem o konkrétní pracovní pozici. 

Výběrem zaměstnanců je myšlen způsob, jakým můžeme zjistit, zda konkrétní uchazeč je 

správným adeptem pro danou pozici. „Cílem je získání odborně a profesně vhodných 

pracovníků v potřebném čase pro konkrétní pracoviště příslušné hospodářské organizace.“ 

[2, str. 514] 

Jiná definice uvádí: „Výběr zaměstnanců představuje personální činnost navazující 

na získávání pracovníků. Cílem je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří 

budou nejen výkonní, ale rovněž budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se 

od nich očekává, a nebudou jednat nežádoucím způsobem, jenž snižuje produktivitu práce 

a kvalitu.“ [5, str. 150] 
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Výběr lze současně definovat jako volbu toho nejvhodnějšího uchazeče ze všech možných 

zájemců o nabízenou pozici, kteří jsou vybíráni buď z vnitřních či vnějších zdrojů. Je to tedy 

proces, který je sestaven tak, aby zajistil, že vybraný jedinec bude vykonávat danou pozici 

tak, jak je předpokládáno, a že se bude chovat v souladu s firemní kulturou. [7]  

2.2.1 Kritéria výběru 

Koubek ve své publikaci definoval tři druhy kritérií výběru pracovníků [7]: 

- celoorganizační – jsou to požadavky na přijmutí organizační kultury, kritéria, které 

organizace považuje za důležité, 

- útvarová, resp. týmová kritéria – kritéria na vytvoření dobrých mezilidských vztahů 

v týmu, ale také přínos odborných zkušeností v konkrétním týmu a útvaru, 

- kritéria pracovního místa – uchazeč musí splňovat zadaná kritéria pro konkrétní 

pracovní pozici, ale častěji je hodnoceno více osobnostních vlastností, než kriteriální 

rozhodování. 

2.2.2 Předvýběr  

Samotnému výběru předchází ještě tzv. předvýběr. Předvýběrem je myšlena selekce mezi 

přijatými životopisy a případnými motivačními dopisy. Personalisté vyberou z množství 

přijatých životopisů ty, které splňují požadavky ke konkrétní pracovní pozici a uchazeče 

s vhodnými predispozicemi mohou pozvat na osobní pracovní pohovor. 

Pokud je na danou pozici přijato velké množství životopisů a vyřazených životopisů je tedy 

také mnoho, vyvstává zde otázka, zda byl správně definován požadavek na obsazení 

konkrétní pracovní pozice. S tím je spojena také časově náročnější administrativa na třídění 

životopisů. V předvýběru se porovnávají požadované specifikace s kvalitami uchazečů. [7] 

 „Obsahem předvýběru uchazečů o zaměstnání je rozbor jejich materiálů. Jsou hodnoceny 

s cílem vytipovat užší skupinu žadatelů a pozvat je k výběrovému rozhovoru.“ [5, str. 151] 

Předvýběr má za úkol napovědět: 

- zda je uchazeč vhodný a způsobilý vykonávat danou pozici, 

- zda je vhodným pro konkrétní již stávající kolektiv, potažmo celou organizaci, 

- zda je uchazeč dostatečně motivován a jestli vyvíjí skutečný zájem o nabízenou pozici. 
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Úkolem výběru není pouze získat pracovníka, který bude vyhovovat požadavkům na pracovní 

pozici, ale také člověka, který bude vytvářet zdravé mezilidské vztahy v pracovní skupině 

a bude akceptovat hodnoty žádoucí týmové a organizační kultury. [7] 

S předvýběrem souvisí taktéž odmítnutí uchazečů o pozici, kteří nebyli vhodní nebo 

nesplňovali požadavky vyplývající z nabízené pozice. Při odmítavém vyrozumění uchazeče 

by měl zaměstnavatel uvést taktéž důvod, ze kterého nebyl přijat, či v jakých oblastech 

nevyhovoval. V některých případech se nepřijati zájemci snaží bránit se například nařčením 

společnosti z diskriminace. Proto by podnik měl pečlivě zvážit požadavky na pracovní pozici 

tak, aby nebyly diskriminační. 

Po ukončení předvýběru zbude jen několik uchazečů, kteří splňují požadavky dané pozice. 

Tito uchazeči, kteří obstáli v předvýběru, prošli do užšího kola výběru a mohou být tedy 

pozváni na osobní pohovor nebo výběrového řízení, kde se používají různé metody výběru, 

které budou zmíněny v následující podkapitole. 

2.2.3 Metody výběru pracovníků 

Pro výběr zaměstnanců na různé pozice se využívá různých výběrových metod. V rozličných 

oborech je za potřebí použití různých metod výběru a uchazeč musí splňovat pro konkrétní 

pozice konkrétní kritéria. Jinou metodu vybereme v případě, že hledáme zaměstnance 

na pozici manažera a jinou metodu vybereme v případě, že hledáme zaměstnance na pozici 

dělníka. 

Podle typu nabízené pracovní pozice tedy volí požadovaná metoda. Tyto možnosti 

používaných metod při výběru zaměstnanců by zaměstnavatel měl zmínit již při samotném 

získávání zaměstnanců a to prostřednictvím nabízené pozice, kde je zapotřebí uvést, zda musí 

uchazeč podstoupit nějaké testy či Assessment centre. 

Zvolená metoda výběru či kombinace metod výběru musí být schopny co nejlépe odpovídat 

budoucí náplni práce. Doposud je nejvyužívanější výběrovou metodou osobní rozhovor. 

Dle Koubka jsou nejpoužívanější tyto metody [7]: 

Dotazník 

Dotazník bývá doplňujícím zdrojem informací k životopisu. Dotazníky mívají společnosti 

diferencované podle potřeb a pozice, o kterou se uchazeč zajímá. 
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Dnes je tato metoda pojmenovávána také Biodata, kde uchazeči vyplňují podrobný dotazník, 

a po vyhodnocení odpovědí je tzv. vyfiltrováno několik dalších uchazečů. Tento způsob se 

používá při velkém množství uchazečů. 

Biodata by měly korespondovat s daty uvedenými v životopise.  

Zkoumání životopisu 

Jedná-li se o životopis nestrukturovaný, je možné z něj vyčíst i mnohé další poznatky, nejen 

fakta o dosavadním vzdělání a zaměstnání. Tato metoda zkoumání životopisu bývá používaná 

společně s jinými metodami výběru. 

Testy pracovních způsobilostí 

Testy pracovních způsobilostí se mohou vyskytovat v několika podobách, jako jsou například 

testy inteligenční v případě posouzení schopnosti myslet a plnit požadavky psychicky 

náročné. Dalšími testy pracovních způsobilostí mohou být testy schopností, testy znalostí 

a dovedností, které mají zaměstnavatele přesvědčit o jejich vhodnosti pro konkrétní pracovní 

pozici. Těchto testů se u nás využívá nejvíce například při ověřování odborných schopností 

a znalostí. V neposlední řadě to jsou také testy osobnosti. Ty mají za úkol projevit uchazečovy 

vlastnosti a povahové rysy, které mohou být pro danou pozici jak žádoucí, tak naopak 

i nežádoucí. 

Mezi okrajové formy testů patří také grafologie, neboli rozbor písma, který se u nás začíná 

používat, avšak její uplatnění se více jeví ve forenzní psychologii. 

Assessment centre 

Jinými slovy diagnosticko-výcvikový program, který má za úkol posoudit, zda je uchazeč 

vhodným. Assessment centre je jakýmsi hodnotícím prostředkem uchazečů o manažerské 

pozice. Simulují se zde manažerské činnosti a posuzují se schopnosti uchazečů řešit zadaný 

úkol. Posuzovatelé bývají vedoucí zaměstnanci či manažeři různých zaměření v organizaci. 

Přítomen může být i psycholog.  

Assessment centra bývají rozpoloženy do několika dnů, kdy se plní zadané úkoly, hrají se 

manažerské hry, či probíhají diskuse. Součástí Assessment centra jsou také osobnostní testy 

a testy schopností.  
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Výběrový pohovor 

Výběrový pohovor je nejčastější metodou výběru zaměstnanců. Pohovor by měl být řízený 

s určitými cíli, jako je například zjištění informací o samotném uchazeči, poskytnout uchazeči 

informaci o podniku a dané pozici a posoudit uchazeče. 

Pohovor neboli interview může být veden pouze mezi čtyřma očima (uchazeč a přímý 

nadřízený) či mezi uchazečem a hodnotící komisí. 

Co se týče struktury pohovoru, může být pohovor strukturovaný, nestrukturovaný 

a polostrukturovaný. Strukturovaný rozhovor má předem dané otázky, které jsou pokládány 

všem uchazečům a jsou vytyčeny žádoucí odpovědi na konkrétní otázky. Nestrukturovaný 

rozhovor je volně plynoucí a vytváří se v průběhu samotného pohovoru. Není tolik validní, 

jako rozhovor strukturovaný. Kombinací strukturovaného a nestrukturovaného pohovoru je 

polostrukturovaný pohovor, kdy otázky či okruhy bývají stanoveny a část pohovoru je 

nestrukturovaná. Tento způsob pohovoru vyžaduje schopného posuzovatele, který je důkladně 

proškolen. 

Tato metoda výběru rozhovor není nijak nákladná, ale je časově náročná. 

Lékařské vyšetření 

Tato metoda výběru bývá označována za diskriminační, avšak v případě některých 

speciálních pozic je nezbytností. Jako například pilot, řidič či další podobné profese 

vyžadující výborný zdravotní stav. 

Přijetí nejlepších uchazečů na zkušební dobu 

V tomto případě bývá přijato na jednu pozici více uchazečů (ideálně dva či tři), kteří mají 

za úkol ve zkušební době prokázat své schopnosti a dovednosti. Jednoho si organizace 

ponechá a další dva v průběhu zkušební doby propustí. To se střetává se špatnými ohlasy 

uchazečů, jelikož se v jejich životopisech může objevit, že byli propuštěni ve zkušební době. 

Armstrong [1] uvádí další doplňující metodu výběru a tou jsou reference. Reference jsou 

informace o potenciálním zaměstnanci po osobní zkušenosti s uchazečem na jeho předchozím 

či současném pracovišti. Jsou to důvěrné osobní informace a názory na jeho vlastnosti, 

charakter, pracovní morálku, vykonávanou pozici, zda neměl moc dní absence, popřípadě 
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informace o dosavadní mzdě. Reference by měly být pravdivé. Tato metoda se u nás využívá, 

avšak ne v každé situaci je vhodné ji použít. Získávání referencí je čím dál více využívaná 

metoda výběru zaměstnanců. Reference se získávají z předchozího zaměstnání.  

2.2.4 Osoby zodpovědné za výběr zaměstnanců 

V procesu výběru zaměstnanců může vystupovat široké spektrum zaměstnanců podniku. 

Těmito zaměstnanci většinou jsou personalisté, ale také ředitelé divizí, či vedoucí oddělení, 

pro něž se daný zaměstnanec získává.  

Personální oddělení se zabývá především rámcovou kontrolou procesu výběru zaměstnance 

z hlediska dodržování práv. Personalisté mají taktéž za úkol koordinovat celý proces 

výběrového řízení a následně nové zaměstnance přijímat první den v zaměstnání.[8] 

2.3 Adaptace zaměstnanců 

Předchozí podkapitoly se zabývaly získáváním a výběrem zaměstnanců, kdy jsme museli 

vybrat toho, nebo ty uchazeče, kteří nejlépe obstáli v celém procesu získávání a výběru. Tato 

podkapitola adaptace se bude zabývat již přijatými zaměstnanci, kteří se nyní dostali 

do doposud neznámého prostředí a musí se nějakým způsobem začlenit do týmu nových 

a neznámých lidí, ale také do nového pracovního procesu, který vyžaduje velkou dávku 

učenlivosti, vnímání nových poznatků a jejich implementaci do praxe. 

Proces adaptace je podporován z důvodu předcházení vysoké fluktuace zaměstnanců, která 

povětšinou probíhá v prvních měsících strávených na nové pozici. Proces získávání a výběru 

pracovníků je relativně nákladný, proto je zapotřebí zaměstnance motivovat tak, aby byl 

spokojený a odhodlaný v podniku vydržet co nejdéle. 

Adaptace zaměstnanců je závěrem procesu výběru zaměstnanců, ale současně také počátkem 

pracovního procesu. Jde tedy o proces zařazení či přizpůsobení se zaměstnance do samotného 

pracovního procesu. [10] 

 „Řízená adaptace znamená systematickou orientaci a formalizované začlenění nového 

zaměstnance, příp. i externího spolupracovníka, do kulturního, sociálního a pracovního 

systému organizace. Může být písemně zpracovaná, což je optimální, nebo tradovaná 

a předávaná z „generace na generaci“ vedoucích zaměstnanců.“ [5, str. 162] 
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Adaptace má za cíl snížit náklady na fluktuaci zaměstnanců, snížit ztráty na produktivitě 

práce, ale také zvýšit spokojenost zaměstnanců. Proces adaptace má za úkol integrovat nové 

zaměstnance do procesu práce, do firemní kultury podniku a socializovat je v jejich pracovní 

skupině. 

„Adaptace je definována jako proces pomáhání novým zaměstnancům zvládnout rychle novou 

práci tak, aby se brzy stali platnými a produktivními. Skutečný proces adaptace začíná před 

prvním dnem v práci, obvykle jako součást náborového a výběrového procesu. Na dojem, 

který si noví zaměstnanci o organizaci vytvoří, může být pohlíženo jako na část procesu 

adaptace.“ [6, str. 210] 

Procesem adaptace má za úkol podnik vychovat si oddaného zaměstnance, který se ztotožňuje 

s organizací a chce v ní zůstat co možná nejdéle. V průběhu adaptačního procesu se nový 

zaměstnanec seznamuje s tzv. psychologickou smlouvou, což je nepsané přesvědčení 

a předpoklady týkající se chování v podniku. Jednoduše řečeno je to uznávaný soubor 

pravidel, tradující se po nějaké delší období. Můžeme říci, že jsou to informace „jak to u nás 

v podniku chodí.“ [1] 

Důležitým aspektem v průběhu adaptace je také socializace mezi stávající zaměstnance. Je 

důležité, aby si lidé v týmu rozuměli a byli navzájem loajální. 

Lidé dávají přednost společnostem, které nabízejí příležitosti ke vzdělávání a profesnímu 

rozvoji. Kromě rozhodování o samotné práci, ke které jsou zaměstnanci najímáni, se 

rozhodují také o možnosti rozvoje a profesního růstu v dlouhodobém horizontu. Pokud 

zaměstnavatel učiní zaměstnance spokojeným ve svém profesním životě, pro podnik to má 

význam v podobě snížení fluktuace a získání loajálního zaměstnance. [17] 

2.3.1 Úrovně adaptace 

Adaptace probíhá nejen na úrovni konkrétního pracovního místa, ale také na úrovni celého 

útvaru a celofiremní úrovni. Na celofiremní úrovni je zaměstnanec seznámen s kulturou 

podniku, s organizační strukturou a s dalšími neméně důležitými informacemi. Tato 

celofiremní adaptace by neměla probíhat pouze tištěnou formou, ale především osobně 

prostřednictvím personalistů, kteří mají za úkol zodpovědět veškeré možné otázky nových 

zaměstnanců. V útvarové jednotce je dále informován o specifických funkcích a požadavcích 

daného útvaru. Zde je podstatné seznámit zaměstnance s přímým nadřízeným a také 
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s útvarovými zvyklostmi. Nejdůležitější adaptace však nastává na konkrétní pracovní pozici. 

Zde jej jeho nadřízený seznámí s konkrétní prací. [1], [10]  

Cílem adaptačního programu je dovršit těchto předpokladů: 

- strategická integrace – jak už je jednou v této práci zmíněno, strategie na úrovni 

celého podniku by měla zmiňovat také personální oblast a klást si cíle kolik a jaké 

zaměstnance bude podnik potřebovat v budoucnosti, 

- míra oddanosti – vysoká míra oddanosti by měla reflektovat pocit sounáležitosti 

s podnikovou kulturou, a souhlasné postoje s konáním činností celého podniku, 

- kvalita – nejen kvalita zboží je důležitá, ta jde ruku v ruce s tím, jak jsou kvalitní 

zaměstnanci, proto se dbá na jejich neustálé vzdělávání a motivování k vyšším 

pracovním výkonům, 

- flexibilita – je to jakýsi požadavek k přizpůsobování se zaměstnance na neustále 

vznikající inovace a invence v podniku. [11] 

2.3.2 Formy adaptace 

Adaptace je zaměřena zejména na podstatné činnosti zaměstnance v podniku, kterými jsou 

soužití v kolektivu zaměstnanců a pracovní výkon jakožto konkrétní činnost při naplňování 

pracovní pozice vyplývající z popisu práce.  

Sociální adaptace 

Sociální adaptací je myšleno přizpůsobování nového zaměstnance především na podnikovou 

kulturu, podnikovým procesům a zvykům, ale také přizpůsobování vztahům na pracovišti 

a celému širokému pracovnímu okolí. 

Zaměstnanec se musí přizpůsobovat organizaci také v případě změny struktury podniku, 

například při fúzi, kdy podnik mění majitele. Často se o sociální adaptaci mluví v souvislosti 

s ukončenou mateřskou dovolenou, kdy se zejména ženy vracejí do podniku po několika 

letech a znovu se musí adaptovat na podmínky v podniku. 

Sociální adaptace by měla probíhat co možná nejkratší dobu, aby nestál osobní problém 

v cestě pracovnímu procesu. Pokud se nový zaměstnanec dobře adaptuje ve svém sociálním 

okolí, může pak lépe vykonávat svou práci. Je motivován chodit do práce nejen kvůli 

pracovní činnosti, ale jeho chuť do práce vyvolává taktéž tým lidí, kterým je v zaměstnání 
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obklopen. Opačný případ, kdy nový zaměstnanec není adaptován, může vyvolat konflikty 

na pracovišti, a s tím spojenou nechuť k práci. V tomto případě většinou klesá výkonnost 

zaměstnance a může dojít až k samotnému opuštění zaměstnání ze strany zaměstnance. 

Pracovní adaptace 

O pracovní adaptaci lze hovořit v případě přizpůsobování se nového zaměstnance 

ke konkrétní pracovní pozici a jejímu výkonu. I pracovní adaptace by ideálně měla 

proběhnout v co nejkratším možném termínu, aby byl zaměstnanec co možná nejdříve 

plnohodnotným zaměstnancem, který zvládá všechny své pracovní úkoly vyplývající z popisu 

práce.  

Čím lépe je zaměstnanec adaptován po pracovní stránce, tím lépe může vykonávat svoji práci 

a stoupá i jeho výkonnost. Pracovní adaptace však není součástí sociální adaptace, takže 

pokud je zaměstnanec přizpůsoben své pracovní pozici, nemusí být zákonitě adaptován 

sociálně. [12] 

2.3.3 Nástroje adaptace 

Při adaptaci je nutné nového zaměstnance seznámit se všemi potřebnými informacemi. Toto 

seznamování probíhá nejen ústní formou, ale taky písemnou formou prostřednictvím těchto 

adaptačních nástrojů: 

- příručka, 

- prezentace, 

- školení, 

- rozhovory, 

- konzultace, 

- seznámení se s kolegy a pracovištěm. 

Tištěná příručka by měla obsahovat věcné informace, které jsou společné pro celý podnik. 

Jedná se zejména o základní informace o podniku, o možnostech výběru benefitů, dále jsou 

zde důležité informace o délce dovolené a dalších volných dnech a dnech na zotavenou, 

informace o vzdělávání zaměstnanců na pracovišti i mimo něj, o možnosti stravování apod. 
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Prezentace probíhá většinou ve větším množství nových zaměstnanců, kde se zaměstnanec 

může dozvědět více podrobných informací o celém podniku. Prezentace by měla být 

podávaná zábavnou formou, v dnešní době se k prezentaci používají zejména videa. 

Školení je nedílnou součástí adaptace. Školení bývají většinou odborná, či zákonná, jak bylo 

již zmíněno například školení o bezpečnosti a ochraně zaměstnanců na pracovišti (dále jen 

BOZP). 

Samotný rozhovor pak už probíhá s přímým nadřízeným či s kolegou na pracovišti, který 

pomáhá při konkrétní adaptaci na daném pracovním místě. S kolegy na pracovišti bývá spojen 

další nástroj adaptace, kterým je konzultace. Konzultace jsou většinou na odborné téma a řeší 

se při nich stěžejní záležitosti. Společně s konzultacemi a rozhovory se nový zaměstnanec 

seznamuje s ostatními kolegy na pracovišti a probíhá socializace nového zaměstnance 

do týmu. 

2.3.4 Adaptační proces 

Adaptační proces je účinný v případě, že je jeho přítomnost v podniku řízená, má danou 

strukturu a je využívaný. Samotný proces adaptace nezačíná dnem nastoupení zaměstnance 

do podniku, ale může začít již při oznámení o přijetí novému zaměstnanci. Adaptace je řízená 

ze strany zaměstnavatele, ale i sám zaměstnanec by měl projevit vůli k adaptaci. Může se 

informovat o podniku na jejich webových stránkách či v brožurách, které by mu mohly být 

předány již při výběrovém pohovoru. 

2.3.5 Osoby ovlivňující adaptaci  

Ze strany zaměstnavatele je procesem adaptace postihnuto nejen personální oddělení, ale 

taktéž přímý nadřízený, vedoucí útvaru, ale také tzv. mentor, či kouč, který je zodpovědný 

za zaškolení nového zaměstnance do výkonu práce a pomáhá mu orientovat se v sociálních 

vztazích organizace.  
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2.3.6 Adaptační plán 

Vajner [10] uvádí časový harmonogram procesu integrace, který může být v této struktuře: 

1. Před nástupem do zaměstnání – zaměstnanec má za úkol prostudovat si firemní 

materiály, které obdržel od zaměstnavatele a má možnost komunikace 

se zaměstnavatelem v případě nejasností. 

2. První týden v zaměstnání – zaměstnanec dostává informace spojené s nástupem 

na pracoviště. V tuto chvíli bývá sepsána pracovní smlouva, zaměstnanec je proškolen 

o BOZP a dalších nutných opatřeních v podniku. Zaměstnanec je zařazen na své 

pracovní místo a měl by absolvovat schůzky nejen s nadřízeným, ale taktéž se svými 

kolegy. Další informace se zaměstnanec může dozvědět z firemního intranetu, či 

na informačních tabulích a letácích.  

3. V prvním měsíci zaměstnání – je zaměstnanec seznamován se svou konkrétní 

činností a absolvuje některá další speciální školení, důležitá pro výkon práce. V tuto 

chvíli je možné zaměstnanci také popsat další vztahy mezi organizačními jednotkami 

a jejich součinnost. Je možné také zaměstnance provést po podniku a realizovat 

tzv. kolečko po odděleních v podniku. 

4. Druhý až pátý týden – zaměstnanec vykonává svou pozici. Je neustále v kontaktu 

se svým mentorem a na závěr se hodnotí jeho působnost v podniku a samotná 

adaptace. 

5. Šestý měsíc – mentor se zaměstnancem a jeho nadřízeným vyhodnocují plnění 

stanovených cílů a projednávají následný plán rozvoje.  

Pro konkrétního zaměstnance by měl být vytvořen adaptační program s jasným časovým 

harmonogramem a adaptačním plánem, který by měl těmito opatřeními být co nejefektivnější. 

Často však bývá proces adaptace naprosto spontánní.  

Struktura i délka adaptačního procesu se může lišit, a to z důvodu různé pracovní pozice. Jiné 

pracovní pozice mohou vyžadovat delší, či kratší průběh adaptace podle konkrétní potřeby. 

Žádoucím je, aby proces adaptace netrval příliš dlouho a zaměstnanec mohl vykonávat svoji 

činnost. Na pozicích specialistů, či na manažerských pozicích může být adaptační proces 

dlouhý i několik měsíců. [13] 

Důležitým prvkem v procesu adaptace je taktéž systém kontrol o průběhu a výsledků 

adaptačního programu. Nejúčinnější je rozhovor přímého nadřízeného s novým 
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zaměstnancem, který má tu možnost ovlivnit situaci na pracovišti. Je možná taktéž kontrola 

personálním útvarem prostřednictvím dotazníků, které nový zaměstnanec vyplní a je z něj 

zřejmé, zda proces adaptace byl účinný, či se vyskytly nějaké potíže. [5] 

Příklad adaptačního plánu z praxe  

Při zpracovávání této diplomové práce byly využity pro lepší představivost také adaptační 

plány jiných společností. Svůj plán adaptace poskytla společnost VOKD (Výstavba 

Ostravsko-Karvinské Doly), jejíž plán je propracován na 60 dní. V adaptačním plánu je jasně 

vymezena náplň adaptace. Je zřetelně zapsáno, ve kterém týdnu, popřípadě ve kterém dni má 

být vykonaná daná činnost, či soubor činností. Dále je jasně vymezeno, kdo zodpovídá 

za splnění adaptačního plánu a osoby, které spolupracují na plnění plánu adaptace. Pro 

názornou ukázku je přidán vzor tohoto adaptačního plánu v příloze č.1. 

Trainee program 

Jedním z možných způsobů adaptačního plánu je trainee program. Tento pojem se v České 

republice vyskytuje zejména v případě adaptace absolventů vysokých škol. Jde o program 

adaptace, kdy absolventi mají za úkol získat pracovní návyky a zkušenosti v konkrétním 

podniku. Trainee program není výhodný jen pro absolventy, ale také pro zaměstnavatele, 

jelikož bývá vodítkem v situacích, kdy zaměstnavatel shání vhodné kandidáty na nově 

vytvořené místo a má možnost výběru z více lidí, kteří projevují v průběhu trainee programu 

své dovednosti a zkušenosti. Absolventi jsou vychováváni v podniku a jsou neovlivněni 

zkušenostmi z jiných zaměstnání. [15] 

Trainee program může trvat různou dobu pro různé pozice. Většinou však probíhá v rozpětí 

od 6 do 18 měsíců. Cílem trainee programu je zaučit absolventa v různých oblastech 

v podniku. Je nutné mít v podniku někoho, kdo samotný trainee program sleduje, 

a vyhodnocuje jeho účinky. Touto osobou bývá mentor (kouč, patron), který řeší i komunikaci 

mezi absolventem a podnikem. V průběhu trainee programu absolventi mají možnost projít si 

tzv. kolečko po firmě, kde se blíže seznámí s konkrétní činností různých divizí a oddělení. 

Účastník trainee programu bývá již právoplatným zaměstnancem, který uzavírá se společností 

smlouvu na dobu určitou a tudíž má možnost využívat zaměstnanecké benefity. Toto však 

má každá společnost ošetřeno jinak. Je možné zaměstnávání taktéž na dohodu o pracovní 

činnosti. 
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Po absolvování trainee programu může účastník vyjádřit, jaký měl na něj trainee program 

účinek, zda byl účelný a získal od něj to, co očekával. V případě spokojení z obou stran, jak 

ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, může dojít k uzavření další pracovní 

smlouvy. V případě nespokojení z jedné strany, zaměstnanec práci ukončí po uplynutí doby, 

na kterou byla sepsána smlouva. 

Zaměstnanec může absolvováním trainee programu zjistit, že vykonávaná práce nebyla 

pro něj přínosem. Taktéž zaměstnavatel může v průběhu trainee programu zjistit, že 

zaměstnanec nemá takové pracovní nasazení, jaké by pro podnik bylo přínosem a nemusí 

zaměstnanci nabídnout další spolupráci. Proto se do trainee programu volí více absolventů, 

kteří mezi sebou svým způsobem soupeří o to, kdo je lepší a podnik má tak možnost vybrat 

toho nejlepšího, toho, kterého adaptační program připravil na práci v daném podniku. 

Teambulding 

Další možný adaptační program, který má za úkol stmelit tým pracovníků, kteří spolu 

doposud spolupracovali, či se vytvořil nový tým. Díky tomuto programu sice není 

zaměstnanec vyškolen v pracovní činnosti, avšak je zapojen do procesu socializace 

a přizpůsobení se celému týmu. Tento adaptační program bývá organizován najatými 

organizacemi, popřípadě samotným personálním útvarem, který chystá pro zaměstnance hry 

a činnosti, díky kterým se lépe poznají a poznají také aktivitu kolegů při plnění společných 

úkolů. 

2.3.7 Absence adaptačního programu 

V případě, že adaptační program v podniku chybí, je adaptace prováděna neřízeně 

a spontánně v průběhu zapracovávání se do pracovní pozice. Každý podnik však jakýmsi 

způsobem adaptaci provádí, ačkoliv nevědomě. Je to například seznámení nového 

zaměstnance v podniku či uvedení do pracovní činnosti, kterou má provádět.  

Mnoho společností však konkrétní adaptační program zpracován nemá. Program by měl být 

strukturovaný s jasným vymezením a jasnou odpovědností pracovníků za dodržování 

adaptačního plánu. Absence tohoto programu či plánu může způsobit chaos při zapracovávání 

se ve společnosti, nesplnění některých důležitých činností, které by se měly splnit v prvních 

dnech nového zaměstnance v pracovním poměru.  
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3 Charakteristika organizace 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. je významným českým farmaceutickým výrobcem 

se 130letou historií průmyslové farmaceutické výroby. Je součástí nadnárodní korporace Teva 

Pharmaceuticals Ltd. se sídlem v Izraeli, které podléhá nejen podniková kultura, ale taktéž 

veškeré řízení jak financí, tak samotné výroby. Podnik měl v k datu 31.12.2012 1450 

zaměstnanců. 

3.1 Profil společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 

Pro tuto diplomovou práci byla vybrána společnost Teva Czech Industries s.r.o. 

s následujícími základními údaji: 

Sídlo společnosti Opava – Komárov, Ostravská 19 č. p. 305, 747 70 

Právní forma s.r.o. 

Základní kapitál 2 500 000 000 Kč 

Datum zápisu 31. 12. 2002 

IČO 26785323 

Obor působnosti Farmaceutický průmysl, výroba léčivých látek, léčiv a léčivých přípravků 

Tabulka 3.1: Profil společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 

Zdroj: Justice.cz. [15] 

Sídlo společnosti se nachází ve slezském městě Opava, konkrétně ve východní městské části 

Opava - Komárov. Samotný výrobní závod je ze severní hranice obehnán řekou Opavou 

a z jihu výraznou silniční tepnou mezi městy Opavou a Ostravou. Do závodu vede odbočka 

železnice, která však již od roku 2011 neslouží pro přepravu zboží z podniku, ale pouze 

pro dovoz hořlavin pro výrobu účinných farmaceutických látek. Podnik je vhodně situován 

nejen svou přístupností z pohledu silniční dopravy, ale rovněž i letecké dopravy, která je 

sporadicky využívána pro export zboží do vzdálenějších zemí, jako je například USA. 

Pro oblast Opavska je podnik Teva Czech Industries s.r.o. významným zaměstnavatelem 

širokého spektra uplatnění. Uplatnění zde najdou jak odborně chemicky a farmaceuticky 

vzdělaní, tak i osoby směřující jiným směrem působnosti (např. ekonomika, právo, 

personalistika, IT specialisté apod.). 

V následující tabulce (tabulka 3.2) je možné vidět nárůst zaměstnanců v průběhu pěti let 

od roku 2008 do roku 2012. V tabulce je zřejmé srovnání z hlediska pohlaví a z hlediska 

pracovního zařazení. Zda je zaměstnanec na dělnické pozici nebo na pozici technicko-

hospodářského zaměstnance (THP). V těchto letech je zřejmý celkový nárůst zaměstnanců. 
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Rok Datum 

Celkem v podniku 

Muži Ženy Celkem Dělníci THP 

2008 31.12.2008 327 520 847 462 385 

2009 31.12.2009 400 568 968 515 453 

2010 31.12.2010 627 697 1324 796 528 

2011 31.12.2011 657 763 1420 875 545 

2012 31.12.2012 674 776 1450 900 550 
Tabulka 3.2: Počty zaměstnanců ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 

Zdroj: interní zdroje společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 

Jelikož je Teva Czech Industries s.r.o výrobní společností, je zřejmé, že dělnických pozic je 

ve společnosti obsazováno více než pozic technicko-hospodářských pracovníků. Z tabulky 

(viz tabulka č. 3.2) je patrné, že žen v podniku bylo v letech 2008 - 2012 zaměstnáváno 

o něco více, než mužů. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. ročně přijímá několik zaměstnanců vždy podle 

aktuální potřeby v případě objemných zakázek. Počty přijímaných zaměstnanců se velice liší 

od objemu konkrétních zakázek. Takto přijímaní zaměstnanci jsou většinou na pozice 

dělnické. 

3.2 Působnost 

Jak bylo již výše zmíněno, podnik Teva Czech Industries s.r.o je významným výrobcem 

farmaceutik. Pod pojmem farmaceutika si můžeme představit nejen konečné výrobky - léčiva, 

které jsou k dostání v lékárnách, ale také účinné farmaceutické látky a extrakty. U finálních 

lékových forem jde výlučně o generické léčivé přípravky. Generické léčivé přípravky jsou 

ekvivalenty původních, originálních léků. Generika se uvádějí na trh po vypršení patentové 

ochrany originálů. Generika jsou levnější alternativou původních léků a proto jsou dostupná 

širšímu okruhu pacientů. Mimo generické léčivé přípravky korporace Teva produkuje také 

originální léčivé přípravky, například Copaxone, což je celosvětově neprodávanější přípravek 

na léčbu roztroušené sklerózy. 

Mezi známá léčiva, která se vyrábějí v podniku Teva Czech Industries s.r.o. můžeme zařadit 

Jox, Opthalmo-Septonex, Stopangin či Algifen Neo. To je však pouze zlomek toho, co se 

v podniku vyrábí. V dnešních televizních reklamách je možno také například spatřit reklamu 

na Stoptussin. Mimo pevnou lékovou formu se v podniku vyrábí také kapalná léková forma, 

a to nejrůznější kapky či roztoky. Podnik má také tu výhodu, že všechny výrobky kompletuje 

a balí do konečných obalů, ve kterých je léčivo dále distribuováno. 
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3.3 Společenská a sociální zodpovědnost podniku 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. není jen pouhou bezduchou výrobní společností, ale 

je významným činitelem v oblasti společenské a sociální zodpovědnosti. Nutné je zmínit 

sponzorskou činnost podniku, kdy finanční příspěvky přispěly na pořízení zdravotnických 

pomůcek pro Opavskou nemocnici, či zřízení BabyBoxu. Teva Czech Industries s.r.o. se také 

rok od roku stává větší tzv. Teva family, což jsou všichni zaměstnanci, pro které jsou neustále 

připravovány různé benefity a každoroční oslava zvaná Teva Fest. Zaměstnanci mají v areálu 

podniku taktéž k dispozici podnikového lékaře, dvě jídelny a kantýnu.  

V roce 2011 podnik oznámil zahájení výstavby dalšího nového výrobního komplexu, což 

v budoucnu znamená další pracovní příležitosti na Opavsku. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. také již několik let úspěšně spolupracuje s vybranými 

středními a vysokými školami, jimž zajišťuje odborné zázemí pro exkurze, stáže a odborné 

praxe studentů, spoluúčastní se školních odborných grantů, podporuje budování 

audiovizuálních učeben, zaštiťuje regionální i celostátní studentské soutěže či přímo 

spolupracuje na odborných výzkumech. V roce 2007 vznikl nový čtyřletý učební obor 

s maturitou Chemik operátor, při Masarykově střední zemědělské škole v Opavě. 

3.4 Historie 

Historie podniku Teva Czech Industries s.r.o. sahá až do roku 1869, kdy v lékárně U Bílého 

anděla v Opavě nastupuje zakladatel podniku PhMr. Gustav Hell. O 10 let později v roce 

1879 založil vedle lékárny laboratoř, která na svou dobu byla moderně vybavena. V roce 1883 

Gustav Hell založil veřejnou obchodní společnost Gustav Hell & Company a zahajuje 

farmaceutickou výrobu ve mlýně v městské části Opava – Kylešovice. O dva roky později 

roku 1885 se sídlo společnosti přesouvá do bývalé Glassnerovy továrny na výrobu krevní soli 

v Komárově. Na tomto místě je sídlo společnosti až dodnes. Hell v té době vyráběl vaselinu, 

přírodní extrakty, obvazy, cukrovinky, mýdla, náplasti, ale také různá chemická léčiva 

rostlinného i živočišného původu. [16] 

V důsledku první světové války tj. v roce 1918 dochází k silnému útlumu výroby. Po válce 

v roce 1921 Gustav Hell umírá a firmu přebírá jeho syn. Té doby má firma zaregistrováno již 

více než 100 ochranných známek a roku 1939 se název společnosti změnil na Hellco. 
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Po druhé světové válce v roce 1945 byla Opava osvobozena Rudou armádou. Lékárna 

U Bílého anděla byla zcela zničena. Továrna čelila bombardování, avšak zničena nebyla. 

V říjnu téhož roku byla společnost znárodněna a v roce 1952 vznikl státní podnik Galena, 

který se soustředil na rostlinné extrakty a barviva. Mezi další výrobky se řadily hormony, 

penicilíny, léčebná kosmetika a nápojové koncentráty. Jedním z nápojových koncentrátů byl 

koncentrát zvaný Kofo, který dal vzniknout nápoji Kofola, dnes dobře známému.  

 

Obrázek 3.1: Loga Galena - národní podnik a Galena 

Zdroj: interní materiály Teva Czech Industries s.r.o., 2013 

Významným rokem byl rok 1989, kdy tehdejší Galena zaznamenala úspěch ve výzkumu 

a vývoji. Vznikly originální postupy výroby substance i vlastní lékové formy látky 

cyklosporin – jednoho ze základních léčiv pro imunosupresivní léčbu pacientů 

po transplantacích s autoimunitním onemocněním.  

 

Obrázek 3.2: Laboratoře v podniku Galena 

Zdroj: interní materiály Teva Czech Industries s.r.o., 2013 

V roce 1994 byl podnik zprivatizován americkou firmou IVAX Corporation a vznikl název 

IVAX Pharmaceuticals s.r.o. V této době v podniku začaly přísné audity, které musely 

podléhat především přísným podmínkám na americkém trhu. Dodnes v podniku tyto audity 

kvality probíhají. 
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Obrázek 3.3: Logo IVAX 

Zdroj: interní materiály Teva Czech Industries s.r.o., 2013 

Doposud poslední změna majitele a názvu společnosti proběhla v roce 2006, kdy podnik 

převzala izraelská nadnárodní korporace Teva Pharmaceuticals Ltd. a z IVAX 

Pharmaceuticals s.r.o. se stává Teva Czech Industries s.r.o. v dnešní podobě. Mateřská 

společnost Teva Pharmaceutical Ltd. se podílí na velkém rozvoji podniku a to významnými 

investicemi do staveb nových závodů. V roce 2010 byl spuštěn provoz na tzv. Novém závodě, 

kde vzniklo 350 nových pracovních míst a ve výstavbě je další nový komplex, jehož 

zprovoznění by opět mělo dát za vznik novým pracovním příležitostem. 

 
Obrázek 3.4: Logo Teva Czech Industries s.r.o. 

Zdroj: interní materiály Teva Czech Industries s.r.o., 2013 

3.5 Nadnárodní korporace Teva Pharmaceuticals Ltd. 

Nadnárodní korporace Teva Pharmaceutical Ltd. sídlí v Izraeli a je uznávaným lídrem mezi 

generickými farmaceutickými výrobci. Má více než stoletou tradici, kdy v Izraeli v roce 1901 

založili tři mladí lékárníci firmu na distribuci léčiv z lékárny k zákazníkům. O více než 100 let 

později se Teva Pharmaceuticals Ltd. řadí mezi 15 největších farmaceutických společností 

světa. Své zastoupení má v 60 místech na celém světě a vlastní 39 výrobních závodů 

vyrábějících účinné farmaceutické látky. 

 

Obrázek 3.5: Logo Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

Zdroj: interní materiály Teva Czech Industries s.r.o., 2013 
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3.6 Organizační struktura 

Pro potřeby této diplomové práce byla vybrána zevrubná organizační struktura společnosti, 

která znázorňuje, na jaké divize a úseky je společnost Teva Czech Industries s.r.o. rozdělena 

(Příloha č.2.). Žlutou barvou ve schématu je znázorněna oblast tzv. Shared services - 

sdílených služeb. Tyto sdílené služby prostupují celou společností a jsou sdílené především 

dvěma hlavními divizemi, které jsou nazvány Pharma a TAPI.  

Sdílené služby 

Sdílenými službami ve společnosti jsou úseky právních záležitostí, úsek financí, úsek lidských 

zdrojů, úsek informačních technologií, technický úsek a úsek registrací. Z názvů úseků je 

jasné, co provádějí. Úsek registrací je nestandardním mezi výrobními podniky. V tomto 

případě farmaceutické společnosti je nutné registrovat každý vyvinutý přípravek u státního 

ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SUKL).  

Divize PHARMA 

Tato divize vyrábí, balí a distribuuje generické
1
 léčivé přípravky. Z celkové činnosti podniku 

je vyráběno touto divizí 60-65% výrobků. Činnost divize Pharma zajišťují tři útvary. Dva 

výrobní útvary jsou rozděleny na pevnou lékovou formu a kapalnou lékovou formu, pod níž 

spadá i výroba cytostatik
2
. Pevná léková forma jsou známé tablety a tobolky. Kapalná léková 

forma jsou zejména kapky, roztoky, emulze, spreje a suspenze. V podniku se vyrábí taktéž 

měkké želatinové tobolky – ty jsou mimo jiné finální lékovou formou i pro výše zmíněný 

cyklosporin
3
[17]. 

Dalším útvarem je útvar kvality. Zde jsou řízeny, kontrolovány a garantovány kvalitativní 

parametry jednotlivých vstupů, výstupů a všech procesů přímo souvisejících s výrobní 

činností společnosti. Útvar kvality se dále dělí na oddělení jištění jakosti, kontrola jakosti, 

validace a mikrobiologie. Tento útvar kvality podléhá mezinárodním auditům kvality 

prováděnými mezinárodními autoritami. Společnost má na svých webových stránkách 

k dispozici náhledy mezinárodních certifikátů, jejichž je držitelem. [19] 

                                                 
1
 Generika - ekvivalenty původních, originálních léků 

2
 Cytostatika - látky, které zastavují růst nádorových buněk, používají se spolu s dalšími terapeutickými 

postupy, jako jsou například chirurgické odstranění a ozáření nádoru [27] 
3
 Cyklosporin – látka snižující imunitu, používá se při transplantacích  
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Nevýrobní složkou divize Pharma je také úsek materiálového inženýrství, kam spadá útvar 

nákupu a skladového hospodářství, dále také zákaznický servis a plánování výroby. Úsek 

materiálového inženýrství zajišťuje logistické, koordinační a obchodní aktivity této divize. 

Nedílnou součástí tohoto úseku je také oddělení přípravy obalových materiálů. [20] 

Divize TAPI 

Tato divize je pojmenovaná podle zaměření její výroby, v anglické zkratce API (= Active 

Pharmaceutical Ingredients), což v češtině znamená účinná farmaceutická látka. Mimo účinné 

farmaceutické látky produkuje taktéž rostlinné extrakty. Z toho vyplývá, že pro výrobu divize 

TAPI jsou za potřebí zejména suroviny přírodního původu. Tato divize si sama zajišťuje polní 

produkci i šlechtění některých surovin.  

I divize TAPI má své další úseky, kterými jsou výroba, kvalita, výzkum a vývoj, 

a marketingové oddělení. 

Zcela novou aktivitou v divizi TAPI je výroba vysoce účinných farmaceutických látek (HAPI 

– Highly Active Pharmaceutical Ingredients). Výsledky výzkumu a vývoje si společnost 

nechává patentovat a nové postupy výroby jsou ověřovány v laboratorním a poloprovozním 

měřítku. Nově vzniklé výrobky se musí nechat zaregistrovat u Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv.  

Úsek prodeje a marketingu se zabývá nejen prodejem farmaceutických látek a rostlinných 

extraktů vyrobených divizí TAPI, ale zabývá se i prodejem práv na finální lékové formy, 

vyvinuté na základě substancí divize TAPI (tzv. out-licencing). Tento útvar se také věnuje 

zlepšování úrovně služeb zákazníkům a podílí se na zlepšování konkurenceschopnosti 

stávajících produktů na trhu. 
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4 Analýza současné situace v organizaci 

V současné situaci ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. probíhá výběr a adaptace 

zaměstnanců standardním postupem. Tímto je myšlen postup, který je určován korporací. Je 

nutné řídit se konkrétními předpisy stanovenými korporátní politikou podniku Teva Czech 

Industries s.r.o. Toto nařízení je platné především pro personalistu zodpovědného za danou 

oblast v podniku, pro manažera, kterému bude zaměstnanec odpovědný a zejména pro nového 

zaměstnance. V některých případech se toto nařízení obrací také na ředitele příslušné divize či 

ředitele příslušného úseku.  

4.1 Zjištění potřeby nového zaměstnance 

Jako prvotní impuls pro vytvoření nové pozice je nutné zjistit, že je potřeba nového 

zaměstnance na obsazení pozice. Tento impuls může vycházet z více podnětů. Například 

nahrazení některého z pracovníků – to může být z důvodu odchodu do důchodu, na mateřskou 

dovolenou či ukončení pracovního vztahu z jiného důvodu. Jiným důvodem pro obsazení 

pozice může být při plánovaném doplnění týmu, či posílení týmu. Tento proces je 

koordinován personálním útvarem a vedoucím zaměstnancem, který mohl dát podnět 

pro obsazení pozice. 

4.2 Definice pracovní pozice 

Vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s personalistou mají za úkol definovat pracovní pozici 

pro její obsazení. Je nutné definovat nejen konkrétní pracovní náplň, ale také zařazení 

do organizační struktury ve společnosti. Definice pracovní pozice je součástí žádosti 

o obsazení pracovní pozice. 

4.3 Žádost o obsazení pracovní pozice 

Jelikož je Opavský podnik Teva Czech Industries s.r.o. dceřinou společností nadnárodní 

společnosti Teva Pharmaceuticals Ltd., je povinen řídit se ustanovením této mateřské 

společnosti, a o veškeré zásadní změny je nutno poslat žádost buď přímo na mateřskou 

společnost, nebo na úroveň evropského řízení korporace.  

Vedoucí zaměstnanec je povinen vyplnit žádost o výběr zaměstnance tzv. Headcount Request 

Form (formulář s žádostí o obsazení pracovní pozice), který má k dispozici u příslušného 

personalisty. Tento formulář je v anglickém jazyce a je nutné jej vyplnit taktéž v anglickém 
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jazyce, který je univerzální komunikační jazyk pro celou korporaci. Formulář je vyplňován 

vedoucím zaměstnancem ve spolupráci s příslušným personalistou a po odeslání je dále 

schvalován v mateřské společnosti či na úrovni evropského řízení korporace.  

Očekává se, že korporace tuto žádost schválí a bude možno postupovat dále k realizaci přijetí 

nového zaměstnance. V případě, že je tato žádost zamítnuta, musí příslušný nadřízený 

ve spolupráci s personalistou připravit změnu organizační struktury nebo nové přerozdělení 

činností. 

4.4 Uveřejnění pracovní pozice 

Po odsouhlasení znění pracovní pozice je inzerát vystaven na intranetových nebo webových 

stránkách společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v sekci „kariéra“ případně také 

na webových portálech práce.cz a jobs.cz, kariera.sk se kterými společnost spolupracuje.  

4.5 Výběrové řízení 

Ve společnosti může probíhat jak interní, tak i externí výběrové řízení. V případě, že není 

vybrán vhodný zaměstnanec z interních zdrojů, přistupuje se k výběru vhodných kandidátů 

z široké veřejnosti, kam se může přihlásit i stávající kmenový zaměstnanec. Každé výběrové 

řízení je rozloženo do několika výběrových kol.  

4.5.1 První kolo výběrového řízení 

V prvním kole všech výběrových řízení probíhá selekce došlých životopisů, které provádí 

buď příslušný personalista, nebo nezávislá agentura. Po selekci životopisů probíhá ústní 

pohovor či testy k dané pozici (těmito testy mohou být například testy zručnosti, technický 

test či test práce s PC). V tomto kole vybírá personalista nebo agentura několik kandidátů, 

jako doporučené pro další kola výběrového řízení. 

4.5.2 Druhé kolo výběrového řízení 

Do druhého kola vybere příslušný personalista nebo zástupce agentury s vedoucím 

zaměstnancem vhodné kandidáty na základě doporučení z prvního kola. Tito kandidáti jsou 

pozváni na osobní pohovor, který probíhá již v zázemí společnosti. V některých případech, 

například u vedoucích pracovníků, mohou probíhat ještě další kola výběrového řízení.  
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Neúspěšní kandidáti jsou e-mailem informování o ukončení výběrového řízení a jejich 

nepřijetí. Výběrové řízení trvá v závislosti na konkrétní pozici několik týdnů až několik 

měsíců. 

4.5.3 Třetí kolo výběrového řízení 

Třetí kolo výběrového řízení je určeno převážně pro manažerské a vyšší pozice, kde je 

přítomen i ředitel příslušné divize, či ředitel úseku a personální ředitel. V tomto třetím kole 

výběrového řízení se jedná většinou taktéž o pohovor, může se jednat o pohovor 

se zahraničním nadřízeným.  

Po posledním kole výběrového řízení je vítězný kandidát osloven s nabídkou práce. 

4.6 Odsouhlasení kandidáta  

Odsouhlasení kandidáta je proces, který vzniká po ukončení výběrového řízení. Nadřízený 

pracovník musí vystavit tzv. „návrh pracovního zařazení“. O jeho zaslání musí požádat 

personální útvar. Návrh pracovního zařazení musí být schválen ředitelem divize a pak je 

opětovně zaslán na personální útvar. Tento návrh pracovního zařazení musí být schválen 

nejdříve personalistou, potom ředitelem pro lidské zdroje. Poslední schválení je u generálního 

ředitele, který stvrdí návrh pracovního zařazení svým podpisem. 

Po odsouhlasení všech článků je možné učinit vítěznému kandidátovi nabídku práce. Tuto 

nabídku zajišťuje příslušný personalista. 

4.7 Povinnosti před započetím práce 

Protože jde o podnik korporátně řízený, tak i příprava na nástup do pracovního procesu 

vyžaduje určité povinnosti. S ohledem na obor působnosti společnosti je nutné, aby 

zaměstnanec byl řádně proškolen.  

4.7.1 Povinnosti nového zaměstnance před započetím práce  

Ještě před nástupem nového zaměstnance do práce, je zaměstnanec povinen dostavit se 

ke vstupní lékařské prohlídce. Příslušný personalista zaměstnance informuje o požadovaných 

dokumentech, kterými jsou například výpis z rejstříku trestu, či doklad o dosaženém vzdělání. 

Dále personalista zaměstnanci sdělí datum konání vstupního školení. Termín vstupního 

školení je řádně stanoven. Nástupy se uskutečňují zpravidla k prvnímu pracovnímu dni 
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v měsíci, stejně jako začátek školení. Při osobním setkání podepisuje zaměstnanec 

s personalistou připravené dokumenty, kterými jsou: 

- pracovní smlouva, 

- dohoda o hmotné zodpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, 

- souhlas se zpracováním osobních údajů. 

4.7.2 Povinnosti vedoucího zaměstnance před nástupem nového zaměstnance 

Vedoucí zaměstnanec je povinen bezprostředně po přijetí zaměstnance vypracovat popis 

práce, který je strukturovaný a podléhá opatřením jednatelů. Musí být zadán do daného 

formuláře a zaměstnanec jej musí obdržet nejpozději v den nástupu do práce. Popis práce je 

vyhotovován ve třech kopiích. Jednu obdrží zaměstnanec, druhou nadřízený pracovník, a třetí 

je uložena v osobním spisu zaměstnance na personálním útvaru.  

Popis práce musí být aktualizován při každé významné změně náplně práce, změně pozice či 

útvaru. 

Vedoucí zaměstnanec má taktéž za úkol připravit pracovní pomůcky pro nového 

zaměstnance a zajistit mu přístupy do informačních systémů. 

4.8 Nástup nového zaměstnance 

V den, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání, probíhají vstupní školení vyplývající 

ze zákona, což je školení BOZP. Dále probíhají školení o SVP
4
, školení o společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o. o nadnárodní společnosti Teva Pharmaceuticals Ltd. se sídlem 

v Izraeli, o etickém kodexu společnosti, farmakovigilancích
5
, narkoticích a o životním 

prostředí. Nový zaměstnanec je také informován o systému příchodu a odchodu z práce, 

a o systému benefitů v podniku. Až po tomto školení se může zaměstnanec sám pohybovat 

po prostorech společnosti sám. Po absolvování všech těchto školení musí mít zaměstnanec 

pro svou kontrolu tzv. „Školící list“ a podepsán příslušným školitelem. Když je školení 

u konce, vedoucí zaměstnanec si svého podřízeného převezme na své pracoviště a tam jej 

seznámí s popisem práce a adaptačním plánem. Vedoucí pracovník předá zaměstnanci 

veškeré pracovní pomůcky a může být představen ostatním zaměstnancům na pracovišti. 

Vedoucí je rovněž zodpovědný za další odborná školení na pracovišti. 

                                                 
4
 SVP – správná výrobní praxe 

5
 Farmakovigilance – dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci, zajišťuje bezpečnost [26] 
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V případě, že se jedná o vyšší pozici, probíhá seznámení se zaměstnanci prostřednictvím 

elektronické pošty. 

4.9 Adaptace nového zaměstnance 

Vedoucí pracovník má za úkol taktéž vypracovat plán adaptačního procesu zaměstnance 

(viz příloha č.3), se kterým je zaměstnanec při nástupu seznámen a podle kterého se musí 

řídit. Tento formulář spravuje a ukládá přímý nadřízený. Plán adaptačního procesu je naprosto 

individuálním dokumentem a je tvořen pro každého zaměstnance zvlášť. Jiný plán 

adaptačního procesu bude mít zaměstnanec na pozici technicko-hospodářské a jiný plán 

adaptačního procesu bude mít dělník. Doba adaptačního procesu se ve společnosti Teva 

Czech Industries s r.o. většinou shoduje s dobou zkušební, vyplývající ze zákona. 

Vedoucí pracovník stanoví a zapíše do kolonky „Předmět“ čeho se konkrétní adaptace bude 

týkat. Dál určí dobu, po kterou se bude touto činností nový zaměstnanec zabývat. Stručně pak 

popíše problém, čeho se týká daná adaptační činnost a zapíše jméno osoby, či školitele, který 

dohlédne na splnění této činnosti.  

Ve druhé části tohoto formuláře školitel zapíše až po ukončení dané činnosti adaptace, zda 

tuto činnost ovládá a získal dostatečné dovednosti k následnému využívání. Další kolonka 

slouží k ohodnocení zaměstnance, jak činnost zvládnul. Hodnocení probíhá na škále známek 1 

až 4 (kde 1 – pracuje pod dohledem, 2 – vykonává činnost samostatně, 3 – je oprávněn 

provádět kontroly výrobních činností, 4 – je oprávněn zaškolovat v dané činnosti). Školitel se 

následně za své ohodnocení zaměstnance podepíše, napíše datum podpisu a případně může 

napsat nějakou stručnou poznámku.  

Na další straně tohoto formuláře jsou další kolonky, které je potřeba vyplnit pro konečné 

zhodnocení adaptačního procesu. Tuto část vyplňuje nadřízený a personalista. Nejdříve 

nadřízený, nebo manažer vyplní silné stránky zaměstnance a pak zhodnotí oblast nutného 

dalšího rozvoje pro konkrétní práci. V následujících kolonkách je nutné zhodnotit také přístup 

zaměstnance k práci, jeho komunikační schopnosti, rychlost a kvalitu práce. V neposlední 

řadě vedoucí pracovník může doporučit či nedoporučit zaměstnance k pokračování 

pracovního poměru. Své hodnocení stvrdí podpisem a k dalšímu hodnocení přistupuje 

příslušný personalista.  
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Personalista s novým zaměstnancem řeší otázky zhodnocení zkušební doby. Jaký má 

zaměstnanec z nového prostředí pocit a zda je s prací v podniku spokojen. Hodnotí společně 

také otázky přístupu stávajících zaměstnanců v podniku, zda mu byli podporou nebo naopak 

překážkou pro vykonávání práce. Nový zaměstnanec může personalistovi doporučit také jiný 

způsob pro efektivnější adaptaci. Tento formulář se považuje za vyplněný podpisem 

personalisty, a ten se pak posuzuje, zda bude zaměstnanec dál součástí společnosti, nebo se 

s ním na základě platné legislativy v průběhu zkušební doby rozloučí.  

Takto velice individuálně probíhá adaptace nových zaměstnanců z pracovního hlediska. 

V průběhu této pracovní adaptace probíhá taktéž adaptace sociální. Nový zaměstnanec při své 

práci nepracuje izolovaně, ba naopak, denně přichází do kontaktu se svými kolegy 

na pracovišti, proto jsou žádoucí dobré vztahy mezi zaměstnanci. Již po seznámení nového 

zaměstnance vedoucím pracovníkem s ostatními stávajícími zaměstnanci vzniká proces 

sociální adaptace a trvá individuálně dlouho na rozdíl od adaptace pracovní, která je dána 

plánem adaptačního procesu.  

Dopomoci adaptovat se na sociální okolí v podniku má také sdělování podnikové kultury 

prostřednictvím ostatních zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Může k tomu přispět také 

prostředí společnosti, na které si nový zaměstnanec zvyká. Pokud se cítí nový zaměstnanec 

v podniku spokojený jak po pracovní stránce, tak po osobní stránce, nebrání mu nic v tom 

vykonávat svou práci spolehlivě a kvalitně. 

4.9.1 Konkrétní případ adaptace nového zaměstnance 

Pro účely této diplomové práce byly předloženy k nahlédnutí také materiály záznamů 

o průběhu adaptace dvou zaměstnanců. Tito dva zaměstnanci byli přijati na pozice technologa 

a specialisty validací
6
.  

Záznam o průběhu adaptace je přepracovaný podle vzoru v příloze č. 4. Záznam obsahuje 

identifikační údaje nového zaměstnance, jako je jméno, pracovní pozice a pracovní zařazení. 

Dále záznam o průběhu adaptace obsahuje jméno nadřízeného a jména supervizorů. 

Supervizoři jsou osoby, které jsou na stejné pozici, ale jsou již stávajícími zaměstnanci. 

V prvním sloupci je obsah, nebo předmět adaptace, jakýsi přehled činností, které v průběhu 

adaptačního procesu nový zaměstnanec absolvuje. V druhém sloupci je údaj o středisku 

neboli údaj o úseku, který danou činnost proškolil. Další sloupec obsahuje údaj o termínu 

                                                 
6
 Validace – ověřování  
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školení. V dalších sloupcích je možné najít jméno školitele a jeho podpis. Důležitými sloupci 

jsou tři sloupce k ohodnocení obsahu adaptační činnosti. Zde jsou tři známky s hodnotami 1 – 

zcela zvládá, 2 – zvládá částečně a 3 – nezvládá. V tomto sloupci vyznačí příslušný školitel 

známku, do které podle schopností daný pracovník patří. Do posledního sloupce je možné 

zapisovat poznámky školitele. 

Ve spodní části tohoto dokumentu je volné místo pro vyjádření školitele ohledně oblasti 

ke zlepšení. Tímto jsou myšleny další školení, kurzy apod. 

V případě pozice technologa je obsah adaptace rozdílný než v případě pozice specialisty 

validací. Společné však mají vstupní firemní školení, které pořádá úsek personální. Nový 

zaměstnanec na těchto dvou pozicích musel podstoupit tato další školení: 

- školení se softwary používanými při práci, jako jsou softwary distribuční, kontroly 

kvality či softwary komunikační a účetní, 

- školení technologických procesů, 

- školení procesní kvalifikace - základy 

- školení procesní validace – proces a vyhodnocení. 

Názvy těchto školení a adaptačních činností jsou pro všechny pozice stejné, či podobné, avšak 

obsahově si nemusejí být rovny. Na různých pozicích pracují s různými aplikacemi v rámci 

stejného softwaru. Jsou také školeni ve svých procesech potřebných k vykonávání dané práce. 

Každý pracovník THP má svůj osobní adaptační proces, jelikož THP pracovníci jsou také 

pracovníci finančního útvaru, personálního apod. 

Dokument nazvaný „Záznam o průběhu adaptace zaměstnance“ je personalistou ukládán 

v osobní složce každého zaměstnance, který projde řízeným adaptačním procesem na základě 

adaptačního plánu. 
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5 Návrh trainee programu pro absolventy 

Jako praktická část této diplomové práce byla zvolena tvorba návrhu trainee programu 

pro absolventy středních odborných škol se zaměřením na chemii a farmacii.  

Praktickou částí bude návrh trainee programu, který se bude aplikovat na společnost Teva 

Czech Industries s.r.o. Doposud společnost žádný podobný adaptační či trainee program 

nevykonávala. Trainee programy v jiných společnostech jsou často cíleny na absolventy 

vysokých škol, avšak v tomto případě půjde o trainee program šitý na míru středoškolským 

absolventům.  

I když velké množství středoškoláků má ambice dále studovat na vysoké škole, je zde 

i možnost, že absolventům středních škol bude nabídnuta zajímavá práce v jejich 

vystudovaném oboru. Naskytla se tedy možnost, vytvořit trainee program koncipovaný 

pro potřeby společnosti Teva Czech Industries s.r.o., která vyjádřila potřebu středoškolsky 

odborně vzdělaných zaměstnanců. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. již nyní školí studenty Masarykovy střední školy 

zemědělské v Opavě, kde před čtyřmi roky vznikl studijní program a chemickým zaměřením 

„Chemik operátor“. Tento obor předurčuje k práci v podniku jakým je Teva Czech Industries 

s.r.o.  

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. si chce díky tomuto oboru vychovat své kvalitní, 

odborné a loajální zaměstnance, kteří si budou prostřednictvím zaměstnání realizovat své sny. 

Teva Czech Industries s.r.o. svým zaměstnancům za jejich kvalitně odvedenou práci nabídne 

možnost být součástí tzv. „Teva family“, kde mohou využívat všech benefitů náležících všem 

zaměstnancům společnosti. Masarykova střední zemědělská škola v Opavě však není jedinou 

školou v Moravskoslezském kraji, která je vhodná pro zúčastnění se trainee programu. 

V Ostravě je další chemicky zaměřená střední škola s názvem Střední průmyslová škola 

chemická akademika Heyrovského a gymnázium. 

5.1 Cílová skupina trainee programu  

Cílovou skupinou pro zamýšlený trainee program budou již zmínění absolventi středních 

odborných škol se zaměřením na chemii a farmacii. Trainee program se bude týkat 
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absolventů, kteří mají maximálně tři roky od ukončení studia zakončeného státní maturitní 

zkouškou.  

Vyvstává zde tedy otázka proč se trainee program nebude týkat pouze čerstvých absolventů. 

Je nutné počítat s tím, že valná většina nadšených studentů se bude chtít hlásit dál na vysoké 

školy (dále VŠ), případně zkusit pomaturitní studia např. v jazykových školách. Víme také, že 

studium na vysoké škole není vhodné pro každého studenta. Někteří nebudou pokoušet své 

štěstí při přijímacím řízení na VŠ, a někteří své působení na VŠ třeba hned po roce studia 

ukončí. Proto by mohli mít možnost, i přes neúspěšné pokusy se studiem, zúčastnit se trainee 

programu ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. i v dalších letech. 

Společnost v budoucnu předpokládá každoroční otevírání trainee programů pro absolventy 

střeních škol podle aktuální potřeby nových zaměstnanců. Pokud se trainee program 

pro absolventy středních škol osvědčí, je možné, že v budoucnu bude Teva Czech Industries 

s.r.o. zvažovat také tvorbu trainee programu pro absolventy vysokých škol na další zajímavé 

pozice. 

5.2 Základní požadavky na studenty ucházející se o trainee program 

Základním požadavkem na absolventy je především ukončené studium střední školy 

chemického či farmaceutického oboru, maximálně tři roky od ukončení střední školy. Jelikož 

je společnost Teva Czech Industries s.r.o. součástí nadnárodní korporace, vyžaduje se znalost 

anglického jazyka na středoškolské úrovni. Ve společnosti se zaměstnanci denně setkávají 

s IT softwary a dokumenty, které jsou zpracovány v anglickém jazyce, proto je znalost 

anglického jazyka podmínkou. 

Pro další spolupráci je nutné, aby byl zaměstnanec ochoten se dále intenzivně vzdělávat. 

Samotný trainee program bude obsahovat nesčetné množství školení a učení se novým 

dovednostem. Účastník trainee programu musí být připraven na velké množství nových 

informací, které musí být schopen využít v praxi. Dřívější praxe se po absolventovi střední 

školy nevyžaduje, ani nepředpokládá. 

Účastník trainee programu musí prokázat svůj proaktivní přistup k práci, a zaujmout své 

nadřízené nejen svými odbornými schopnostmi, ale také lidským přístupem k ostatním 

kolegům, potažmo k celé kultuře společnosti. S tímto požadavkem je spojená i požadovaná 

schopnost komunikace a práce v týmu.  
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Shrnutí požadavků na absolventa SŠ ucházejícího se o účast na trainee programu: 

- ukončené studium na SŠ chemického či farmaceutického oboru, 

- maximálně 3 roky od ukončení SŠ maturitou, 

- znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni, 

- ochota vzdělávat se. 

5.3 Základní informace o trainee programu pro veřejnost 

Trainee program bude cílen na absolventy chemických a farmaceutických studijních oborů 

středních škol, informace o trainee programu tedy budou zprostředkovány přímo jim 

prostřednictvím školy a různých tištěných materiálů. Informace o trainee programu budou 

zveřejněny taktéž na webových stránkách společnosti. 

5.3.1 Jaké konkrétní pracovní pozice obsadit? 

Pro potřeby v aktuálním roce 2013 společnost Teva Czech Industries s.r.o. definuje tři různé 

pozice, uvedené níže. V následujících letech vždy budou vypisovány trainee programy 

na pozice, které budou v tu chvíli aktuální a budou zapotřebí obsadit. 

V podniku Teva Czech Industries s.r.o. za pomocí tohoto nově vznikajícího trainee programu 

chtějí získat zaměstnance na konkrétní tři pozice, kterými jsou: 

- chemik operátor pro divizi TAPI, 

- farmaceutický operátor pro divizi Pharma, 

- laborant na úseku Kontrola kvality. 

5.3.2 Délka trvání trainee programu  

Samotný trainee program bude vytvářen na dobu jednoho roku. Tato doba by měla být vhodná 

pro to, aby se účastníci trainee programu dostali do oddělení, které jsou stěžejní ve výrobě 

a zůstali tam potřebnou dobu. Po tuto dobu by se měli stihnout zaučit základním 

bezpečnostním pravidlům na konkrétním pracovišti, měli by si osvojit základní technologické 

operace a používání technologických zařízení. 

Po konzultaci se zástupci konkrétních divizí (TAPI, Pharma) a úseku (Kontrola kvality) 

nejsou zástupci ve shodě jak dlouho na jakém oddělení by účastníci TP setrvali. 
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Délka setrvání na konkrétních odděleních však může být individuální podle potřeby dané 

divize. Jednou z možností je, že by v rozmezí dvanácti měsíců na operátorských pozicích 

(chemik operátor a farmaceutický operátor) účastník trainee programu navštěvoval čtyři 

měsíce jedno oddělení, tedy že by absolvovali tzv.“kolečko“ po třech vybraných útvarech 

příslušné divize. V případě pozice laboranta na úseku Kontroly kvality by účastník trainee 

programu navštěvovat po dobu šesti měsíců dva útvary. 

Těmito konkrétními výrobními útvary jsou tato v případě TAPI: 

- útvar námelových alkaloidů
7
, 

- útvar extrakce
8
, 

- útvar paclitaxelu
9
. 

Konkrétními výrobními útvary v případě divize Pharma jsou tyto: 

- útvar výroby kapalných lékových forem, 

- útvar výroby pevných lékových forem, 

- útvar výroby měkkých želatinových tobolek. 

Konkrétními útvary v případě úseku Kontroly kvality jsou tato: 

- útvar kontroly vstupních materiálů, 

- útvar kontroly finálních léčivých přípravků. 

Více o těchto odděleních bude zmíněno v kapitole 5.5.3 Oddělení navštívené v rámci TP. 

V následující tabulce jsou pro ilustraci rozkresleny doby setrvání na příslušných výrobních 

úsecích.  

Pozice Divize/Úsek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Chemik 

operátor 
TAPI 

útvar námelových 

alkaloidů 
útvar extrakce útvar paclitaxelu 

Farmaceutický 

operátor 
Pharma 

výroba kapalných 

lékových forem 
výroba pevných 

lékových forem 
výroba měkkých 

želatinových tobolek 

Laborant 
Kontrola 

kvality 
kontrola vstupních materiálů 

kontrola finálních léčivých 

přípravků 
Tabulka 5.1: Doby setrvání účastníků TP na příslušných výrobních úsecích 

Zdroj: vlastní tvorba 

                                                 
7
 Námelové alkaloidy – látky získané z žita 

8
 Extrakce – způsob oddělování léčivé látky od zbytku rostliny 

9
 Paclitaxel – účinná látka získávána z jehličí rostliny Tis Kanadský 
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5.3.3 Motivační program 

Účastník trainee programu bude mít podepsánu pracovní smlouvu, a stane se tak kmenovým 

zaměstnancem společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Účastník TP bude moci využívat 

všech výhod a benefitů jako stávající zaměstnanci. Těmito výhodami jsou například příspěvky 

na stravování v podniku, využívání podnikové kantýny, dvacet pět dní dovolené, dva dny 

na zotavenou a mnoho dalších motivačních programů, jako je například příspěvek na životní 

pojištění či penzijní připojištění apod. 

Pracovní smlouva bude s účastníkem TP sepsána na dobu určitou, což je jeden rok, stejně jako 

doba trvání trainee programu. Po skončení trainee programu bude možnost prodloužit tuto 

pracovní smlouvu, avšak opět pouze na dobu určitou. 

5.3.4 Prezentace trainee programu 

Trainee program bude prezentován především na konkrétních středních školách. Jak už bylo 

výše zmíněno, společnost Teva Czech Industries s.r.o. úzce spolupracuje s opavskou 

Masarykovou střední zemědělskou školou, ale spolupracuje také s dalšími středními školami, 

jako například se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského v Ostravě. 

Na těchto školách by byla možnost zúčastnit se trainee programu prezentována jak 

zaměstnancem společnosti Teva Czech Industries s.r.o., tak prostřednictvím sekretariátu 

středních škol.  

Současně budou mít studenti možnost se informovat o trainee programu prostřednictvím 

webových stránek společnosti Teva Czech Industries s.r.o. nebo přímo elektronickou poštou 

u příslušného personalisty. 

5.3.5 Způsob přihlášení k TP 

Přihlásit se k TP mohou studenti prostřednictvím webových stránek společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o. v sekci Kariéra pro studenty. Zde naleznou jednoduchou elektronickou 

přihlášku, kterou po vyplnění odešlou ke zpracování na personální oddělení společnosti. 

V žádosti k trainee programu je nutné uvést údaje jako je jméno, příjmení a kontaktní údaje. 

Dále je zapotřebí vyplnit také údaje, z jaké školy absolvent pochází, a jaký studoval obor či 

zaměření. Jelikož je požadovaná znalost angličtiny, je nutné uvést úroveň znalosti tohoto 

jazyka. Případně je dobré uvést další jazyk a jeho úroveň, jakým student disponuje. 

V elektronické přihlášce bude možnost vložení dvou dokumentů, kterými jsou životopis 
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a motivační dopis. Poslední součástí přihlášky je způsob, jakým se absolvent SŠ dozvěděl 

o trainee programu. 

Pro potřeby uchazečů o trainee program je nutné, aby byla vytvořena e-mailová adresa, kde se 

mohou uchazeči informovat o celém trainee programu. 

5.4 Výběrové řízení na trainee program 

Jelikož se jedná o výběr člověka, který bude kmenovým zaměstnancem podniku, je nutné 

provést výběrové řízení, avšak nestandardním způsobem. Na tři pozice budou vybíráni pouze 

absolventi středních škol a je nutné tyto osoby vybrat velice pečlivě. V tomto případě 

předvýběr nebudou provádět agentury, jako u standardních náborů.  

Výběrové řízení na trainee program bude dvoukolové a bude probíhat ve společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o., kde se o předvýběr i pohovory bude starat personální oddělení 

ve spolupráci se školicím střediskem.  

Jelikož je v plánu přijmout účastníky TP již na samém počátku měsíce září, je nutné, aby 

výběrové řízení začalo ideálně v období měsíce června, nebo července, kdy mohou absolventi 

středních škol zaslat přihlášku společně s životopisem bezprostředně po maturitní zkoušce. 

Odpovědné osoby za předvýběr životopisů by tak měly dostatek času k probrání přijatých 

přihlášek a životopisů, a v následujících měsících můžou probíhat samotné pohovory, které 

jsou součástí druhého kola výběrového řízení. 

5.4.1 První kolo výběrového řízení 

V prvním kole výběrového řízení proběhne předvýběr přihlášek a životopisů. Je vhodné, aby 

předvýběr prováděli specialisté vzdělávání ve spolupráci s personalisty společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o., ti však musí mít stanoveny konkrétní požadavky na odborné 

schopnosti absolventa. Tyto odborné schopnosti absolventa navrhnou specialistovi vzdělávání 

vedoucí pracovníci konkrétních útvarů, které v průběhu TP budou navštěvovány.  

5.4.2 Druhé kolo výběrového řízení 

Ve druhém kole výběrového řízení bude následovat první osobní pohovor absolventa střední 

školy s personalistou, dále se specialistou vzdělávání a s konkrétním vedoucím výrobního 

oddělení. 
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Vzhledem k tomu, že absolventi středních škol budou vybíráni na výrobní pozice, budou 

muset prokázat své kvality taktéž testem znalostí a případnou ukázkou práce, kterou zadá 

specialista vzdělávání. Tento znalostní test společně s ukázkou práce prokážou, zda je 

absolvent schopen řešit zadané úkoly a je dostatečně odborným v daném odvětví. Jeho práci 

zhodnotí hodnotitelé, což budou specialista vzdělávání a někteří z vedoucích pracovníků 

výrobních útvarů. Testování i ukázka práce bude probíhat v zázemí společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o. ve vybudovaném školicím středisku, kde je vybavená laboratoř pro školení 

studentů a nových zaměstnanců. 

V tomto druhém kole výběrového řízení vzejdou koneční 3 účastníci TP, na kterých se shodne 

komise sestavená z personalisty, specialisty vzdělávání a vedoucích pracovníků. Jelikož se 

jedná o výběr absolventů na trainee program do tří pozic, komise musí být složena z více 

vedoucích pracovníků, či zástupců divizí. Tito pak shodně určí, kteří z uchazečů budou určeni 

na jakou pracovní pozici v rámci třech nabízených pozic v trainee programu.  

Absolventi, kteří budou úspěšní v procesu výběrového řízení, budou obeznámeni se svým 

úspěchem. V tuto dobu personalista zajistí potřebné dokumenty pro přijetí účastníků TP 

a bude s nimi podepsána pracovní smlouva na dobu určitou, tedy na dobu jednoho roku. 

Personalista taktéž navrhne datum dalšího setkání již s účastníkem TP, kdy už tři zvolení 

účastníci TP přijdou na obecná vstupní školení a školení vyplývající ze zákona.  

Třetí kolo výběrového řízení v tomto případě bylo vypuštěno, z důvodu, že se jedná o nižší 

pracovní pozice a jak je již v předchozí kapitole č. 4.„Analýza současné situace společnosti“ 

zmíněno, třetí kolo výběrového řízení se uskutečňuje pouze v případě manažerských a vyšších 

pozic. 

5.5 Trainee program (TP) 

Účastníci trainee programu se podepsáním pracovní smlouvy stanou kmenovými zaměstnanci 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o se všemi náležitými benefity. V organizační struktuře 

budou účastníci TP spadat pod oddělení Školicího střediska, které náleží k úseku 

personálnímu. 

Účastníci TP budou standardně proškoleni vstupním školením, které je stejné jako 

pro kterékoliv nově přistupující zaměstnance. Jedná se o školení SVP
10

, školení etického 

                                                 
10

 SVP – správná výrobní praxe 
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kodexu, školení o BOZP a požární ochraně. Tato školení probíhají v období dvou dnů 

na samotném začátku měsíce. Jednou z mnoha součástí vstupního školení je školení 

z Etického kodexu společnosti, který bývá školen taktéž e-learningovou formou 

v pravidelných intervalech, jež určuje korporace. 

Mimo vstupní školení, budou společně na začátku trainee programu tři účastníci seznámeni 

s náplní a průběhem samotného trainee programu. Dále budou seznámeni s osobami, 

se kterými se v průběhu TP budou setkávat. Budou seznámeni s tím, co se od nich očekává. 

Po obecném seznámení účastníků TP proběhne jejich rozmístění na konkrétní pracoviště 

určeného podle plánu. Tento plán vypracovává osoba mentora (jedná se o specialistu 

vzdělávání) ve spolupráci s vedoucími příslušných výrobních úseků. Ti společně sestaví plán 

trainee programu pro konkrétního účastníka. S tímto plánem musí být účastník TP seznámen 

a podle něj se musí řídit po celou dobu trvání trainee programu.  

5.5.1 Návrh mzdového ohodnocení účastníků TP 

Jelikož v motivačním programu pro účastníky TP je slíbeno mzdové ohodnocení, je nutné se 

v rámci této kapitoly zmínit o navrhované výši mzdy.   

Autorka této diplomové práce navrhuje hrubou mzdu mezi třinácti až patnácti tisíci korunami 

a to na základě porovnání průměrných mezd pracovníků na podobných pozicích v České 

republice. Je zamýšleno, že by účastník trainee programu nemusel být ohodnocen tolik, jako 

jeho stávající kolega, který už například pracuje půl roku na stejné pozici. První důvod, proč 

účastníka trainee programu ohodnotit méně, než stávajícího zaměstnance je takový, že je to 

absolvent bez praxe, druhým důvodem je skutečnost, že se jedná o nástupní plat, který bývá 

nižší. V případě dalšího zapracování zaměstnance se může zvyšovat dle možností 

zaměstnavatele.  

Po konzultaci s osobou zodpovědnou za mzdy v podniku Teva Czech Industries s.r.o. je 

možné říci, že autorčin návrh není nijak radikálně odlišný. Manažerka odměňování 

společnosti Teva Czech Industries s..r.o. navrhla hrubé mzdové ohodnocení odpovídající 

patnácti tisícům korun.  
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5.5.2 Osoby zodpovědné za TP 

Personalista 

Personalista v tomto případě vystupuje pouze jako dohled nad funkčností TP a také jako 

poradní osoba v personálních případech. Nijak nezasahuje do průběhu trainee programu. 

Hraje však důležitou roli při výběru účastníka trainee programu. Dále personalista zajišťuje 

úkony spojené s nástupem nového zaměstnance, podepisuje s ním potřebné dokumenty 

a především pracovní smlouvu. 

Mezi kompetence personalisty je možné zahrnout také poradní činnost pro účastníky trainee 

programu v případě nejasností. Personalista se bude účastnit pravidelných měsíčních setkání 

s účastníky trainee programu, mentorem a příslušným vedoucím výrobního úseku 

Mentor 

Mentorem je v tomto případě specialista vzdělávání, který zaštiťuje celý trainee program 

a vyhodnocuje zpětné vazby od účastníků trainee programu, ale také od vedoucích 

příslušných výrobních úseků. Mentor je také přítomen při výběrovém řízení na účastníky 

trainee programu a má za úkol svým odborným vzděláním ovlivnit, který účastník bude 

vhodný na kterou pozici v rámci trainee programu. 

Mentor, tedy specialista vzdělávání, je přímým nadřízeným účastníků trainee programu. 

U mentora se budou scházet veškeré informace jak od účastníka trainee programu, tak 

od vedoucích pracovníků výrobních úseků. Mentor bude organizovat pravidelná měsíční 

setkání s účastníky trainee programu. 

Vedoucí příslušných výrobních úseků 

Vedoucí konkrétních výrobních útvarů mají za úkol vytvořit pro účastníka trainee programu 

jeho vlastní plán TP a vést jej v něm. Je taktéž přítomen u výběrového řízení na účastníky TP. 

V celém procesu trainee programu budou tito vedoucí nejčastěji v kontaktu s účastníky TP 

a proto je nutné, aby byli spravedliví a objektivní. Vedoucí pracovníci však nejsou přímými 

nadřízenými účastníků trainee programu. Mají za úkol vyhodnocovat práci účastníka TP 

na daném výrobním oddělení a informace zprostředkovat mentorovi. Tyto informace bude 

zprostředkovávat pomocí tzv. zpětných vazeb, ke kterým jsou vytvořeny konkrétní 

dokumenty (viz následující podkapitola 5.5.4 Průběžná kontrola TP).  
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Vedoucí příslušných výrobních úseků budou taktéž účastníky pravidelných měsíčních setkání. 

Instruktor (buddy) 

Instruktorem neboli anglickým názvem buddy, je myšlena osoba, která je v organizační 

struktuře na stejné úrovni, jako účastník trainee programu a je již stávajícím kmenovým 

zaměstnancem společnosti. Instruktoři jsou osoby, jež jsou stávajícími pracovníky výroby, 

ke které bude účastník trainee programu školen. Tato osoba má za úkol radit účastníkovi TP 

v průběhu návštěvy daného oddělení. Na každém oddělení zvlášť je určena osoba instruktora, 

který má za úkol věnovat se účastníkovi TP a být mu oporou jak při adaptaci na konkrétní 

práci, tak i v průběhu adaptace na jeho pracovní okolí.  

Instruktor není povinen účastnit se pravidelných měsíčních setkání, pokud k tomu ovšem 

nebude osobně vyzván svým přímým nadřízeným. 

5.5.3 Oddělení navštívené v rámci TP 

V průběhu TP bude účastník rotovat po několika odděleních v rámci dané divize, či úseku. 

Doba, strávená na konkrétním oddělení bude individuální podle potřeby divize (viz kapitola 

5.3.2). Na této době se shodují vedoucí oddělení v rámci dané divize či úseku. Nesmí však 

dohromady překročit dobu dvanácti měsíců. 

Obecně by na konkrétních odděleních měl účastník TP:  

- úspěšně zvládnout základní technologické operace používané pro výrobu,  

- úspěšně zvládnout obsluhu technologických zařízení používaných při výrobě, 

- úspěšně zvládnout základní principy práce v laboratoři, 

- úspěšně zvládnout základní analytické metody, 

- úspěšně zvládnout principy SVP, aplikace zásad v běžné pracovní činnosti, 

- úspěšně zvládnout vedení předepsané dokumentace (výrobní či kontrolní), 

- úspěšně zvládnout mimořádné situace (změny, odchylky), 

- úspěšně zvládnout aplikaci zásad BOZP a požární ochrany. 



49 

 

V případě divize TAPI, kde se jedná o pozici chemik operátor, účastník trainee programu 

navštíví tři útvary, na kterých postupně setrvá po dobu čtyř měsíců. Těmito útvary jsou:  

- Útvar námelových alkaloidů - jedná se o výrobu léčivých substancí
11

 určených 

pro léčbu různých nemocí, jako např. migrény, poruchy prokrvení, nemocí žil 

a vysokého krevního tlaku. Tyto účinné látky se vyrábí z námele, což je přírodní 

materiál, který se získává z žita. 

- Útvar extrakce – extrakce znamená oddělení látky od jiné a získává se zde extrakt, což 

je přírodní materiál (např. námel, heřmánek, ostropestřec
12

 a podobné přírodní byliny). 

- Útvar paclitaxelu - jedná se o výrobu látky zvané paclitaxel - substance na léčbu 

rakoviny. Ta se získává z přírodního materiálu, což je jehličí Tisu Kanadského
13

. 

V případě divize Pharma, kde se jedná o pozici farmaceutický operátor, účastník trainee 

programu navštíví postupně taktéž tři útvary, na nichž setrvá stejnou dobu jako u divize TAPI, 

a to čtyři měsíce. Těmito útvary jsou tyto vybrané: 

- útvar výroby kapalných lékových forem - zde se vyrábějí především nosní spreje 

a kapky, jako například známý Stoptussin, 

- útvar výroby pevných lékových forem - zde se vyrábějí klasické tablety v pevném 

skupenství, 

- útvar výroby měkkých želatinových tobolek. 

V posledním případě, kdy se jedná o pozici laborant na úseku Kontrola kvality, se účastník 

trainee programu bude seznamovat se dvěma útvary v rámci trainee programu. Těmito 

vybranými útvary jsou:  

- útvar kontroly vstupních materiálů – kontrola kvality přijímaného materiálu, tedy 

surovin vstupujících do výroby, 

- útvar kontroly finálních léčivých přípravků – kontrola kvality výstupního materiálu, 

tedy hotových výrobků, které podléhají pečlivé kontrole kvality před opuštěním 

závodu. 

                                                 
11

 Substance – účinná látka 
12

 Ostropestřec – bodlákovitá rostlina, ze které se extrakcí získává látka užívaná jako příměs do přípravků k léčbě 

jaterních potíží. 
13

 Tis Kanadský – jehličnatá dřevina 
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5.5.4 Průběžná kontrola TP 

Jelikož je tento trainee program na poli podniku Teva Czech Industries s.r.o. naprostou 

novinkou, je nezbytné, aby byla prováděna průběžná kontrola tohoto trainee programu. 

Kontrola, neboli také zpětná vazba, je nedílnou součástí každého procesu, který je prováděn. 

Kontroluje se, zda trainee program funguje správně a tak, jak bylo naplánováno. Zda má 

trainee program pro společnost Teva Czech Industries s.r.o. i pro účastníky trainee programu 

přínos, nebo se míjí svým účinkem. Obojí zjištění jsou důležité, jelikož společnost do tohoto 

programu investuje nemalé finanční částky v podobě mzdy pro účastníky trainee programu. 

Další investice je v podobě času a energie stávajících zaměstnanců, kteří jsou účastníky 

trainee programu a podílejí se na jeho přípravě a chodu. 

Průběžná kontrola bude probíhat pravidelně v měsíčních intervalech. Autorka této diplomové 

práce navrhuje, aby kontrola probíhala na konci kalendářního měsíce a to z toho důvodu, že 

účastníci TP budou přijímáni na začátku kalendářního měsíce. Pro účely této měsíční kontroly 

jsou vytvořeny dokumenty s názvem „Měsíční zpětná vazba účastníka TP“ a „Měsíční 

zpětná vazba vedoucího úseku“ (viz přílohy č. 5 a č. 6), které budou určeny jak pro účastníky 

trainee programu, tak pro vedoucí příslušných výrobních úseků. Tyto dokumenty bude 

shromažďovat mentor, tedy specialista vzdělávání. 

Náležitosti měsíční zpětné vazby účastníka TP 

K vytvoření tohoto dotazníku zpětné vazby byla použita jako šablona dokument adaptačního 

plánu společnosti Teva Czech Industries s.r.o., který byl přepracován do podoby dokumentů 

zpětných vazeb. V hlavičce zpětné vazby je nutné zjistit, kdo tento dotazník vyplňuje a jeho 

osobní číslo, které mu bylo přiřazeno. Dalšími nezbytnými údaji jsou název výrobního útvaru, 

kterého se zpětná vazba týká, dále měsíc, ke kterému probíhá měsíční setkání a název pozice, 

ke které je účastník trainee programu školen. Součástí této zpětné vazby musí být také jméno 

vedoucího příslušného výrobního útvaru, který má aktuálně na starosti účastníka TP. 

Část zpětnovazebného dotazníku je složena z otázek, které musí účastník trainee programu 

vyhodnotit na škále šesti možností. Těchto šest možností je řazeno od té nejpříznivější, či 

žádoucí do možnosti nepříznivé. V další části zpětnovazebného dotazníku je možné najít 

otevřené otázky, které se vztahují k vyjádření na stupnici možností v první části dotazníku. 

Ve spodní části tohoto dotazníku je možné, aby se vlastními slovy účastník TP vyjádřil 

k průběhu trainee programu. Může zde navrhnout další opatření pro trainee program, či určit 
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oblasti trainee programu, které mohou mít nedostatky. Po vyplnění celého zpětnovazebného 

dotazníku je účastník trainee programu povinen doručit tento dotazník mentorovi, tedy 

specialistovi vzdělávání, který dotazník vyhodnotí a určí společně s personalistou konkrétní 

závěry. Mentor potvrdí příjem dokumentu svým podpisem a datem příjmu. 

Náležitosti měsíční zpětné vazby vedoucího úseku 

I v případě zpětnovazebního dotazníku vedoucího výrobního útvaru je nutné v hlavičce tohoto 

dotazníku zapsat informace o tom, kdo dotazník vyplňuje a přidat své osobní číslo. Dále 

stejně jako u zpětné vazby účastníka TP je nutné zapsat název výrobního útvaru, měsíc, který 

je v tomto případě hodnocen a název pozice účastníka TP. Důležité je taktéž zapsat jméno 

a příjmení hodnoceného účastníka TP. 

Stejně jako u dotazníku na zpětnou vazbu účastníka TP je i u dotazníku na zpětnou vazbu 

vedoucího pracovníka stejné rozložení otázek. Část dotazníku nabízí otázky se škálou 

odpovědí a možností vyjádřit názor za pomocí stupnice 1- 6. Stejně tak v druhé části 

dotazníku jsou otázky otevřeného typu, kde může vedoucí výrobního útvaru svými slovy 

vyjádřit odpovědi na otázky, vztahující se k otázkám v první části dotazníku. 

Ve spodní části dotazníku je opět místo, kde se může také vedoucí výrobního útvaru vyjádřit 

k průběhu samotného trainee programu a může navrhnout mentorovi další praktická řešení 

a doporučení. I vedoucí výrobního útvaru musí tento dotazník vlastnoručně podepsat a doručit 

mentorovi trainee programu. Mentor příjem tohoto zpětnovazebního dotazníku stvrdí svým 

podpisem a datem příjmu. 

Pravidelné měsíční setkání 

Po vyplnění a odevzdání měsíčních zpětných vazeb všech osob bude organizováno pravidelné 

měsíční setkání s účastníky trainee programu. Tohoto pravidelného měsíčního setkání budou 

účastni nejen účastníci trainee programu, ale také mentor, personalista, vedoucí příslušného 

výrobního úseku a na požádání případně také instruktor (buddy). 

Součástí setkání může být také různé testování či ukázka práce. Závěrem každého setkání 

bude zhodnocení předchozího měsíce stráveného účastníkem TP na příslušném výrobním 

úseku. Účastník trainee programu může být na tomto setkání pochválen za svou činnost nebo 

může být upozorněn na některé chyby v průběhu jeho adaptace. 
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Pravidelné měsíční setkání bude automaticky svoláváno mentorem, tedy specialistou 

vzdělávání. Je možné tyto měsíční intervaly setkání také prodloužit a to pouze v případě 

oddělení Kontroly kvality, kde budou účastníci trainee programu setrvávat 6 měsíců na dvou 

odděleních. Důležitá jsou měsíční setkání v prvních třech měsících a pak na konci doby 

strávené na jednom ze dvou oddělení. 

Další průběžná kontrola bude probíhat po ukončení činnosti účastníka trainee programu 

na příslušném výrobním úseku. Při této kontrole bude vyhodnocována jak zpětná vazba 

od účastníka trainee programu, tak od příslušného vedoucího výrobního úseku. Pro potřeby 

této kontroly jsou vytvořeny dokumenty s názvem „Zpětná vazba účastníka TP“ a „Zpětná 

vazba vedoucího úseku“ (viz přílohy č. 7 a č. 8). 

Autorka této práce navrhuje, aby se v této fázi zpětné kontroly mohl, k působení účastníka TP 

na konkrétním oddělení, vyjádřit také jeho instruktor neboli buddy. Ten většinu času stál 

po boku účastníka TP a mohl by mít na věc jiný náhled. Jeho podnět by nemusel být tolik 

směrodatný, ale může přispět personalistům k lepšímu rozhodování o tom, zda účastník 

odpovídá představám společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Pro instruktora je taktéž 

vytvořen dokument zpětné vazby (viz příloha č.9).  

Náležitosti zpětné vazby účastníka TP 

Dokument s názvem „Zpětná vazba účastníka TP“ bude použit po ukončení činnosti 

účastníka TP na konkrétním útvaru. I na tomto dotazníku jako na předchozích měsíčních 

zpětnovazebních dokumentech je nutné uvést povinné údaje. 

Stejně jako v měsíčních zpětnovazebních dotaznících jsou v jedné části otázky s možností 

vybrání vhodné odpovědi podle vnímání účastníka trainee programu. Odpovědi jsou opět 

na škále 1-6 od těch nejpříznivějších do nežádoucích. V druhé části se opět účastníci trainee 

programu můžou vyjádřit vlastními slovy k daným otázkám vztahujícím se k otázkám na levé 

straně dotazníku. I v této fázi zpětné kontroly trainee programu se mohou účastníci trainee 

programu vyjádřit k jeho průběhu. Jako vždy musí být dotazník účastníkem TP podepsán 

a doručen mentorovi ke zpracování. 

Náležitosti zpětné vazby vedoucího útvaru 

Zpětná vazba vedoucího úseku je formálně stejně řešená jako předchozí dotazník na účastníka 

TP, avšak jedná se o otázky jiného typu, přizpůsobené na vedoucí výrobního útvaru. 
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V povinné identifikační části musí vedoucí útvaru vyplnit své jméno, osobní číslo, název 

výrobního útvaru, název jeho pozice a jméno hodnoceného účastníka TP. 

Dotazník je opět koncipován stejným způsobem, jako předchozí zpětnovazebné dotazníky. 

I zde se může vedoucí útvaru vyjádřit k průběhu trainee programu. Podepsaný dotazník pak 

opět doručí mentorovi ke zpracování. Mentor dotazník po přijetí opět podepíše a opatří datem 

přijetí.  

Náležitosti zpětné vazby instruktora 

Ve chvíli, kdy účastník TP opouští daný výrobní útvar, je vhodné, aby jeho působení 

na útvaru zhodnotil taktéž jeho instruktor. Pro osobu instruktora, neboli buddyho, je taktéž 

vytvořen zpětnovazební dotazník s názvem „Zpětná vazba instruktora“. Také instruktor musí 

vyplnit povinné údaje v hlavičce dotazníku. 

I další část dotazníku má stejnou formu jako předchozí dotazníky. Tak jako vždy i instruktor 

musí podepsat tento zpětnovazební dokument a doručit ho mentorovi ke zpracování. 

Na základě odpovědí z tohoto dotazníku může být instruktor pozván na setkání po době 

strávené účastníkem TP na daném útvaru. 

5.5.5 Další aktivity účastníků TP 

V prvních fázích, kdy byl trainee program sestavován, se uvažovalo také o zahraničních 

stážích pro účastníky trainee programu. Tuto možnost však autorka této práce po konzultaci 

se specialistou vzdělávání zamítla, a to z toho důvodu, že účastníci TP budou absolventi 

středních škol, kde se nepředpokládá aktivní znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni. 

Netradiční aktivitou může být pro účastníka trainee programu ta skutečnost, že bude moci 

na rozdíl od ostatních zaměstnanců projít více různými výrobními úseky a pozná, jak na sebe 

jednotlivé činnosti v procesu navazují. Tuto možnost ostatní zaměstnanci nemají.  

Účastníci trainee programu mají také možnost zacílit svoje dovednosti na daný výrobní úsek, 

kde se mu nejlépe dařilo a kde byla spokojenost vyjádřena na obou stranách. Jak na straně 

účastníka trainee programu, tak na straně zaměstnavatele, tedy konkrétně vedoucího 

příslušného výrobního úseku. 
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5.5.6 Ukončení trainee programu 

Předpokládá se, že trainee program bude účinný a bude splňovat cíl, tedy bude vychovávat 

schopného, odborného a loajálního zaměstnance. Očekává se, že účastníci trainee programu 

naplní tento cíl společnosti a setrvávají v trainee programu po celou dobu jeho konání, tedy 

jeden rok. Úspěšným zakončením trainee programu bude možnost zaměstnat nadále všechny 

tři účastníky trainee programu v případě, že s jejich činností ve společnosti bude 

zaměstnavatel spokojen. 

V případě, že by tomu tak nebylo, je nutné na tvorbě a úpravě trainee programu dále pracovat. 

Mohou se však vyskytnout i situace, kdy dojde k předčasnému ukončení trainee programu jak 

ze strany účastníka trainee programu, tak ze strany zaměstnavatele. Níže jsou popsány 

případy, kdy může dojít k předčasnému ukončení trainee programu. 

Tato část, týkající se ukončení trainee programu by měla být součástí pracovní smlouvy, 

uzavírané s účastníkem trainee programu. 

Předčasné ukončení TP 

Předčasné ukončení trainee programu ze strany zaměstnavatele 

Může se vyskytnout situace, kdy se účastník trainee programu sice bude snažit vyhovět 

požadavkům trainee programu, ale nebude schopen naplnit požadavky svého nadřízeného 

nebo bude mít problémy s konkrétní činností. Může se stát, že dané oddělení, nebude pro něj 

to pravé. V případě takovýchto opakovaných neúspěšných pokusů o pracovní adaptaci, bude 

moci zaměstnavatel přistoupit k ukončení trainee programu ze strany zaměstnavatele a to tím 

způsobem, že účastníkovi trainee programu dá výpověď. 

V pracovním procesu může dojít také k ukončení pracovního poměru s účastníkem trainee 

programu na základě neuposlechnutí nadřízeného i přes jeho varování. Dalším důvodem 

pro ukončení pracovního poměru s účastníkem trainee programu může být také hrubé 

porušení pracovních povinností. Všechny tyto detaily jsou součástí zákonu č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce [28]. 

O návrhu na ukončení trainee programu ze strany zaměstnavatele se musí shodnout tři osoby 

zodpovědné za trainee program. Návrh by měl přijít od vedoucího příslušného výrobního 
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úseku a schválen bude také mentorem a personalistou. Tento návrh může přijít v průběhu celé 

doby konání trainee programu.  

V zákonem stanovené zkušební lhůtě, tj. tři měsíce může dojít k ukončení trainee programu 

ze strany zaměstnavatele, ale také účastníka trainee programu bez určení důvodu ukončení 

pracovního poměru. 

Předčasné ukončení trainee programu ze strany účastníka trainee programu 

Jak je výše popsáno, může dojít k předčasnému ukončení ze strany zaměstnavatele, ale také 

ze strany účastníka trainee programu.  

Při samotném výběru účastníků trainee programu nemusí být jasné, co se po účastníkovi 

trainee programu bude konkrétně požadovat. Samotné požadavky na práci budou účastníkovi 

předkládány až v průběhu jeho zaškolování na příslušných výrobních úsecích. Účastník 

trainee programu může zjistit, že práce vykonávána na konkrétním výrobním úseku mu nesedí 

a tato skutečnost se bude opakovat, může požádat o ukončení pracovního poměru dohodou 

nebo podá výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

Může nastat situace, že se účastníkovi trainee programu nepodaří sociálně se adaptovat 

na jeho nový kolektiv, nebo nebude schopen vykonávat zadanou práci a také v těchto 

případech může podat výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tímto 

by pro něj účast na trainee programu skončila. 

Další způsoby ukončení trainee programu 

Možnost přejít na stálou pozici v průběhu trainee programu 

Díky flexibilním možnostem společnosti Teva Czech Industries s.r.o. je možné, avšak málo 

pravděpodobné, aby se v průběhu konání trainee programu událo několik nestandardních 

situací. Jednou z těchto nestandardních situací může být to, že účastník trainee programu bude 

natolik odborný, loajální a zručný, že mu bude nabídnuta možnost přejit na stálou pozici 

v průběhu trainee programu. Účastník trainee programu se musí však osvědčit jako schopný 

zvládat zadanou práci a musí vyhovovat požadavkům pro dané pracovní místo.  

O tom, zda účastník trainee programu může přejít na stálou pozici, rozhoduje vedoucí 

pracovník společně s mentorem a personalistou. V tomto případě však musí být korporací 

schválen požadavek na vytvoření nové pracovní pozice. Může také nastat situace, že účastník 
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trainee programu bude zástupem za mateřskou dovolenou, nebo novým zaměstnancem místo 

propuštěného zaměstnance, či za zaměstnance, který odešel do starobního důchodu. 

Pokud účastník trainee programu přistoupí na nabídku stálého zaměstnání, trainee program je 

pro něj ukončen a stává se již standardním zaměstnancem. V tuto chvíli personalista připraví 

dodatek k pracovní smlouvě. V okamžiku, kdy již zaniká pozice účastníka trainee programu, 

vzniká nová pozice, nový zaměstnanec, jeho nadřízeným již není mentor, tedy specialista 

vzdělávání, ale již konkrétní vedoucí výrobního úseku.  

Ukončení trainee programu s uplatněním ve společnosti v případě volné pozice  

Podobnou situaci, jako byla řešena v předchozím případě převedení na stálou pozici, je 

i možnost pracovního zařazení v případě aktuálně volné pozice avšak až po ukončení ročního 

trainee programu. Pokud se opět účastník trainee programu projeví jako schopný, může mu 

být po ukončení ročního trainee programu nabídnuta aktuálně volná pozice. Může to být 

pozice na některém z výrobního úseku, které účastníci v průběhu trainee programu navštívili.  

Tento způsob ukončení trainee programu je předpokládán jako ideální řešení pro ukončení 

trainee programu a vzniku nového zaměstnaneckého poměru. V této situaci účastník trainee 

programu dostane nabídku práce a bude mu nabídnuta k podpisu nová smlouva na dobu 

určitou. Podpisem smlouvy už nový zaměstnanec nebude organizačně spadat pod mentora, ale 

bude mít přímého nadřízeného některého z vedoucích výrobních úseků, kterého se zúčastnil 

coby účastník trainee programu. 

Plánuje se, že v dalších letech, kdy by byl trainee program znovu otevírán, tito účastníci 

předchozího trainee programu by byli instruktoři neboli buddy pro další účastníky. 

Tento způsob ukončení trainee programu se předpokládá jako optimální řešení pro obě 

zúčastněné strany. Jak pro účastníka trainee programu, který byl pečlivě vyškolen a získal tím 

cennou praxi, tak pro společnost Teva Czech Industries s.r.o., která si vychovala schopného, 

odborného a loajálního zaměstnance k obrazu svému. 

Ukončení trainee programu bez uplatnění ve společnosti, absence volné pozice 

Standardně se ukončuje trainee program tím způsobem, že účastník trainee programu 

absolvuje tzv. kolečko po společnosti Teva Czech Industries s.r.o., které bylo detailněji 

rozpracováno v podkapitole č. 5.5.3. Po ukončení tohoto programu dostane nabídku k další 
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práci, jak je zmíněno v předchozím odstavci o ukončení trainee programu s uplatněním 

ve společnosti v případě volné pozice.  

Je velice nepravděpodobné, ale může nastat i taková situace, že volná pozice aktuálně 

k dispozici ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. nebude. V tom případě si personální 

oddělení založí potřebné dokumenty, které dosvědčují pozitivní výsledek v trainee programu 

a může se stát, že se tomuto absolventovi trainee programu ozvou později, až nějaká volná 

pozice k dispozici bude. 

Ze strany společnosti Teva Czech Industries s.r.o se tato hypotetická situace nepředpokládá, 

avšak vyskytnout se s velice malou pravděpodobností může, a proto je potřeba i takovou 

situaci brát v úvahu. 

V každém případě absolvent trainee programu v podniku Teva Czech Industries s r.o. má již 

roční praxi a může si do svého profesního životopisu zapsat rok odborné placené praxe 

v nadnárodní společnosti. Tyto praktické zkušenosti může využít jako osobní benefit 

při hledání dalšího zaměstnání. 

5.6 Analýza trainee programu – SWOT analýza 

Pro zhodnocení plánovaného trainee programu bude použita analytická metoda, která je často 

používaná při volbě strategie či při rozhodování o variantách. Touto metodou bude SWOT 

analýza. Za pomocí SWOT analýzy se bude zjišťovat, jaké výhody či nevýhody trainee 

program může mít.  

SWOT analýza je nástroj zaměřený na určování klíčových faktorů ovlivňujících strategické 

rozhodování v podniku. SWOT analýza se dá použít takřka vždy pro zhodnocení problému či 

rozhodování o daném problému. V tomto případě se bude jednat o hodnocení vytvořeného 

trainee programu do budoucnosti.  

Pomocí SWOT analýzy se v tomto případě popisují silné stránky (Strenghts) trainee 

programu, jeho slabé stránky (Weakneses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). 

V následujících podkapitolách a příslušných tabulkách je možné vidět vytvořenou konkrétní 

SWOT analýzu. 

SWOT analýza aplikovaná v této práci je získaná ze studijních podkladů a přednášek 

z bakalářského studia autorky této diplomové práce na Univerzitě v Pardubicích. 
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5.6.1 Silné stránky 

Silnými stránkami, či výhodami plynoucími z trainee programu jsou ty situace, které příznivě 

ovlivní trainee program zevnitř podniku. Těmito silnými stránkami jsou: 

Silné stránky P-st úspěchu (P) Vliv (V)
14

 P*V 

1. Podpora nadnárodní společnosti 0,45 4 1,8 

2. 
Jeden z mála trainee programů pro středoškolsky 

vzdělané studenty 
0,25 5 1,25 

3. 
Kompetentní a vzdělaní zaměstnanci, kteří tvoří 

trainee program 
0,3 3 0,9 

 Ʃ 1 - 3,95 
Tabulka 5.2: Silné stránky 

Zdroj: vlastní tvorba 

Komentář k silným stránkám 

Jako první silnou stránkou daného trainee programu byla vybrána podpora mezinárodní 

společnosti. Je zřejmé, že trainee programy se provádějí povětšinou ve větších podnicích, 

které jsou k těmto programům podporovány managementem. Společnost Teva Czech 

Industries s.r.o. doposud nemá žádný trainee program, proto je na místě, aby se s budováním 

tohoto typu programů pro absolventy začalo a podnik tímto získával kvalitnější zaměstnance. 

Vzhledem k tomu, že společnost Teva Czech Industries s.r.o. musí žádat o schválení trainee 

programu svou mateřskou společnost Teva Pharmaceuticals Ltd. v Izraeli, a tato mateřská 

společnost schválila trainee program, je tedy zřejmé, že mateřská společnost bude v tomto 

kroku českou dceřinou společnost podporovat. 

Další silnou stránkou byla určena ta skutečnost, že tento trainee program je jeden z mála, 

které jsou cílené na středoškolsky vzdělané studenty. Tito studenti většinou mívají ambice jít 

dál studovat na VŠ, ale existuje zde i procento úspěšnosti, potažmo neúspěšnosti. Podle údajů 

z roku 2010, publikovaných na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

na veřejných vysokých školách absolvovalo bakalářský studijní program pouze 53% studentů, 

zbylých 47% studentů během bakalářského studia toto studium ukončilo. [29]  

Je zde tedy předpoklad, že studenti, kteří se na vysokých školách neudrží nebo se nebudou 

na vysokou školu hlásit, budou se ucházet o taková místa, která jsou pro ně vhodná. Jako je 

v tomto případě trainee program pro absolventy středních škol, u kterých se nepředpokládá 

žádná dřívější praxe. 

                                                 
14

 Vliv (V) – škála 1-5, kde 1=nejmenší vliv na TP a 5=největší vliv na TP. 
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Nepochybně silnou stránkou v tomto trainee programu jsou již stávající zaměstnanci, kteří se 

podílejí na tvorbě trainee programu a musejí promyslet do detailů všechny podmínky 

a náležitosti trainee programu. Součástí tvorby trainee programu je také jeho implementování 

do praktického využití. Jelikož společnost Teva Czech Industries s.r.o. velice pečlivě vybírá 

své zaměstnance, tak i stávající zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za tvorbu trainee programu 

jsou kompetentní pro výkon své práce. 

5.6.2 Slabé stránky 

Slabé stránky jsou ty skutečnosti, které vyplývají ze samotného trainee programu a jejich vliv 

nebo samotná existence je negativního působení. 

Slabé stránky P-st úspěchu (P) Vliv (V) P*V 

1. Finančně nákladné 0,2 4 0,8 

2. Časově náročné pro stávající pracovníky 0,35 3 1,05 

3. Nedostatek zkušeností s TP 0,45 5 2,25 

 Ʃ 1 - 4,1 
Tabulka 5.3: Slabé stránky 

Zdroj: vlastní tvorba 

Komentář k slabým stránkám 

Jednou ze slabých stránek tohoto trainee programu může být ta skutečnost, že trainee 

program bude finančně náročný. Přibudou v podniku tři noví zaměstnanci, kteří budou 

placeni a to navýší mzdové náklady společnosti. Za tvorbu trainee programu mohou být také 

ohodnoceni stávající zaměstnanci ve formě mzdové odměny. Dále se zaškolením a průběhem 

trainee programu mohou vyvstat další náklady, které předem nebyly předpokládány. 

Další slabou stránkou je časová náročnost trainee programu. Nejen samotná tvorba 

a promyšlení detailů trainee programu jsou časově velice náročné pro stávající zaměstnance, 

ale také zaškolování účastníka trainee programu, kterému se musí někdo v jeho průběhu 

věnovat. Těmito lidmi, kteří jsou zapojeni do trainee programu jsou mentor, personalista, 

vedoucí výrobního útvaru a instruktor (buddy). 

Jednou ze slabých stránek je také situace plynoucí z nedostatku zkušeností s TP, kdy tento 

trainee program bude teprve zaváděn. V prvním ročníku tohoto programu se budou 

vyskytovat chyby, které mohou v nepředvídatelných situacích nastat. Zaměstnanci doposud 

zkušenost s trainee programy v podniku Teva Czech Industries s.r.o. nemají, proto bude první 

ročník tzv. pilotním, zkušebním ročníkem trainee programu v této společnosti. 
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5.6.3 Příležitosti 

Příležitosti jsou situace vyplývající z trainee programu, které jsou pozitivní a ovlivňují 

společnost navenek. Jsou to situace, které jsou následky dobrého fungování trainee programu. 

Příležitosti P-st úspěchu (P) Vliv (V) P*V 

1. Příležitost zaměstnání pro čerstvé absolventy 0,6 5 3 

2. Absolventi mohou vidět více oddělení v podniku 0,15 4 0,6 

3. Noví odborní zaměstnanci 0,25 3 0,75 

 Ʃ 1 - 4,35 
Tabulka 5.4: Příležitosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

Komentář k příležitostem 

Bezesporu hlavní příležitostí tento trainee program bude pro absolventy středních škol 

s chemickým či farmaceutickým zaměřením. Jelikož se při tomto trainee programu 

nepředpokládá žádná praxe, je to ideální v případě, že se chtějí hned po střední škole 

absolventi realizovat v jejich vystudovaném oboru. 

Další nepochybnou příležitostí pro již účastníky trainee programu bude tzv. kolečko po 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Takovou příležitost doposud nikdo v podniku neměl. 

Je možné, že jeden zaměstnanec byl v průběhu své životní praxe v podniku na více místech, 

ale nebyl to program, kde se mu dávala příležitost zacílit své odborné znalosti v procesu 

výroby. 

Nejen pro účastníky trainee programu jsou zřejmé příležitosti. Také z pohledu podniku je 

tento trainee program příležitostí. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. zaměstná čerstvé 

absolventy středních škol. Ti jsou tzv. čistá nepopsaná tabule, takže si je mohou profilovat 

podle svých potřeb a nejsou ovlivněni dřívějšími praktikami v jiných podnicích. Je známo, že 

mladí lidé jsou lépe tvární a v dnešní době, kdy je vysoká nezaměstnanost si nemohou práci 

vybírat, ale přijmout práci takovou, která je aktuálně k dispozici. Zde je také pro podnik 

příležitostí to, že v Moravskoslezském kraji jsou školy, které se společností Teva Czech 

Industries s.r.o. spolupracují a mohou si z těchto studentů vybrat ty nejvhodnější. 
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5.6.4 Hrozby 

Hrozbami jsou myšleny ty situace, které je možné předvídat za negativních okolností.  

Hrozby P-st úspěchu (P) Vliv (V) P*V 

1. Chyby v důsledku prvního ročníku trainee programu 0,8 2 1,6 

2. Nezájem o trainee program 0,1 3 0,3 

3. Změny před započetím TP z korporace 0,1 5 0,5 

 Ʃ 1 -  2,4 
Tabulka 5.5:Hrozby 

Zdroj: vlastní tvorba 

Komentář k hrozbám 

První definovanou hrozbou můžou být chyby v důsledku konání prvního ročníku trainee 

programu. Jak už je výše zmíněno, tento první ročník konání trainee programu bude pilotní, 

díky němuž se budou tzv. vychytávat chyby a hledat řešení či opatření pro to, aby tyto chyby 

v následujících letech již nenastaly, nebo se zmírnil jejich dopad na celý trainee program. 

Další, avšak dle autorčina názoru malou pravděpodobnost má hrozba, že nebude o trainee 

program zájem. Jestliže nebude o trainee program zájem v prvním roce, jistě bude zájem 

o trainee program v letech dalších. Tato úvaha vyplývá z té možnosti, že studenti budou 

pokoušet své štěstí na vysokých školách. Jistě nebude na vysokých školách stoprocentní 

úspěšnost přijetí či udržení se, a proto budou dříve nebo později absolventi středních škol 

se zaměřením na chemii či farmacii zaměstnání hledat. I pro ně je právě trainee program 

sestaven tak, že se mohou k trainee programu přihlásit do 3 let od ukončení střední školy 

maturitní zkouškou. 

Hrozbou ze strany mateřské společnosti může být například nějaká změna, která by ohrozila 

přijetí absolventů středních škol do trainee programu ještě před jeho započetím. Tato možnost 

je dle autorky velice málo pravděpodobná. 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

V předchozích tabulkách 5.2 Silné stránky, 5.3 Slabé stránky, 5.4 Příležitosti a 5.5 Hrozby je 

možné vidět tři sloupce čísel. V prvním sloupci čísel je vždy pravděpodobnost, se kterou 

může daný jev nastat. Součet všech pravděpodobností všech jevů musí být 1. Tato čísla jsou 

subjektivní, podle tvrzení autorky této práce. Další sloupec je číslo, které představuje vliv 

daného jevu na trainee program. Například v tabulce číslo 5.5 Hrozby - druhý jev „nezájem 

o trainee program“ – podle autorky může tato situace nastat s 10% pravděpodobností a ohrozí 
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trainee program na úrovni čísla 3 (na škále 1-5, kde 1 - ovlivní TP málo a 5 – ovlivní TP 

velice), tedy trainee program sice ohrožen bude, ale jelikož se jedná pouze o obsazení tří 

pozic, autorka se domnívá, že k této situaci nedojde a tři místa nabízená trainee programem 

budou obsazená. Tato dvě zmíněná čísla (pravděpodobnost a vliv) se pak mezi sebou 

vynásobí a následně se čísla všech jevů sečtou. Toto číslo vyjadřuje prioritu daného řešení.  

Když se budeme zabývat interními zdroji, což jsou silné (S) a slabé stránky (W), porovnáme, 

které mají větší vliv na celou situaci. Slabé stránky s hodnotou 4,1 převažují nad silnými 

stránkami s vlivem 3, 95 o 0,15 jednotek, což se řadí na škálu mezi W a S spíše na stranu W 

(viz zelená tečka v tabulce č. 5.6).  

Budeme-li se zabývat externími vlivy, což jsou příležitosti (O) a hrozby (T), porovnáme, které 

mají větší vliv na celou situaci. Příležitosti s hodnotou 4,35 jasně převažují nad eventuálními 

hrozbami s hodnotou 2,4 o 1,95 jednotek, což je možno zařadit na škálu mezi O a T rozhodně 

na stranu k O (viz modrá tečka v tabulce č.5.6).  

Když protneme oběma body rovnoběžky s osami, zjistíme, ve kterém kvadrantu se tyto osy 

protnuly, a zde je výsledný kvadrant (viz červená tečka v tabulce č.5.6). Jde tedy o kvadrant, 

kde se jedná o strategii hledání, kdy mají větší vliv slabé stránky před silnými, ale naopak 

jsou více zřejmé příležitosti než hrozby trainee programu. Je tedy zapotřebí odstranit slabé 

stránky s využitím příležitostí. 

O  

W 

III. 

Strategie 

HLEDÁNÍ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti 

I. 

Strategie  

VYUŽITÍ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti 

S 

IV. 

Strategie 

VYHÝBÁNÍ 

Minimalizace slabé stránky a 

vyhnutí se ohrožení 

II. 

Strategie 

KONFRONTACE 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

T  

Tabulka 5.6: Vyhodnocení SWOT analýzy 

Zdroj: vlastní tvorba 

Jiná interpretace výsledků může být demonstrována na tzv. SWOT matici, která je 

zaznamenána v tabulce č. 5.7, kde se jedná o čtyři situace: MAXI-MAXI, MINI-MINI nebo 

MINI-MAXI a MAXI-MINI. V našem případě hodnocení jde o situaci MINI-MAXI (větší 
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vliv slabých stránek a větší vliv příležitostí). Je opět nutné minimalizovat slabé stránky, 

za pomoci příležitostí, a aby mohly vzniknout příležitosti nové. 

SWOT matice Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Silné stránky (S) 
Strategie 

MAXI-MAXI 

Strategie 

MAXI-MINI 

Slabé stránky (W) 
Strategie 

MINI-MAXI 

Strategie 

MINI-MINI 

Tabulka 5.7: Matice SWOT 

Zdroj: vlastní tvorba 

5.7 Dotazníkové šetření  

Protože je tento trainee program novinkou pro podnik Teva Czech Industries s.r.o. je nutností, 

aby bylo zjištěno, zda vůbec bude o tento způsob zaměstnávání mezi studenty, potenciálními 

absolventy středních odborných škol zájem. Je zřejmé, že v dnešní době není vůbec 

jednoduché získat zaměstnání a proto společnost Teva Czech Industries s.r.o. je ochotna 

zaučit si několik chemicky či farmaceuticky vzdělaných studentů, kteří pak budou společnosti 

vytvářet přidanou hodnotu. 

Pro potřeby této diplomové práce byl sestaven doplňkový dotazník (viz příloha č. 10), který 

byl distribuován mezi studenty dvou středních škol v dostupné blízkosti společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o. Těmito školami byly Masarykova střední škola zemědělská v Opavě 

a Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a gymnázium v Ostravě. 

5.7.1 Zadání dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření se zjišťují některé demografické údaje, jako například pohlaví, či 

v jakém ročníku se student aktuálně nachází. V dotazníku se nachází také otázka na ročník 

studia. Dotazník je předkládán studentům třetích a čtvrtých ročníků a to z toho důvodu, že 

se předpokládá opakování trainee programu i v příštích letech. Směrodatné pro tento rok 

bude, zda studenti čtvrtých ročníků budou mít zájem o trainee program ve společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o. 

Další otázky se týkají dalšího vývoje studentů, zda budou chtít studovat, či pracovat 

a popřípadě kde. Zda je student po ukončení střední školy ochoten cestovat kvůli zaměstnání 

nebo chce zůstat ve svém regionu. Alternativa studium může být další vzdělávání na VŠ. I to 
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je pro podnik směrodatné, protože bude mít povědomí o tom, že se budou chtít studenti dále 

vzdělávat. Jde o to, zda ovšem budou chtít zůstat v daném oboru, nebo jej naprosto změnit. 

Důležitou otázkou v tomto dotazníku je zjištění, zda vůbec studenti vědí, co trainee program 

znamená, nebo zda se s tímto termínem již setkali.  

5.7.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo vyhodnocováno zvlášť pro Střední průmyslovou školu chemickou 

akademika Heyrovského a gymnázium v Ostravě a zvlášť pro Masarykovu střední školu 

zemědělskou v Opavě. Úmyslně tyto výsledky byly vyhodnocovány zvlášť a to z toho 

důvodu, aby mohly být výsledky zaslány zpět do škol a měly pro danou střední školu 

vypovídací hodnotu. Následně tyto výsledky byly zpracovány společně jako jeden celek. Je 

možné přistoupit k zadaným otázkám postupně. 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

Bylo dotazováno celkem 139 respondentů dvou středních škol. Z toho studentek bylo 94 

a studentů 45 (viz graf 5.1). Na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě bylo 

dotazováno 26 studentek a 17 studentů, což je celkem 43 respondentů. Na střední průmyslové 

škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě byl dotazník předložen 68 studentkám 

a 28 studentům, což je dohromady 96 studentů této střední školy. Všechny rozdané dotazníky 

byly také vzápětí vybrány, tudíž návratnost dotazníků byla 100%. 

 
Graf 5.1: Jaké je vaše pohlaví? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

2. Na jaké SŠ studujete? 

Tento dotazník byl pokládán pouze studentům dvou středních škol, kterými jsou Masarykova 

střední škola zemědělská v Opavě (dále jen MSŠZ) a Střední průmyslová škola chemická 

akademika Heyrovského a gymnázium v Ostravě (dále jen SPŠCH). V následujícím grafu 

(viz graf 5.2) je možné vidět poměr studentů mezi těmito školami. MSŠZ je škola s širokou 

94 
studentek 

(68%) 

45 
studentů 

(32%) Studentky 

Studenti 
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škálou oborů, avšak obor „Chemik operátor“ studuje jen několik studentů, a to ti, kteří byli 

v tomto dotazníkovém šetření tázáni. Na SPŠCH je studentů více a to z toho důvodu, že tato 

škola je primárně orientovaná chemickým a farmaceutickým směrem, takže respondentů 

pro toto dotazníkové šetření bylo více. 

 
Graf 5.2: Na jaké SŠ studujete? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

 

3. Který ročník střední školy aktuálně studujete? 

Poměr mezi třetími a čtvrtými ročníky je vcelku vyrovnaný v  měřítku obou škol. Bylo 

dotazováno 66 studentů čtvrtých ročníků a 73 studentů třetích ročníků. 

4. Je váš zvolený studijní obor pro Vás zajímavým? 

Na tuto otázku odpovědělo z celkového počtu 139 respondentů 55 studentů, že je jejich obor 

baví, 64 studentů, že je obor baví, ale už ne tolik, jako na začátku studia, 17 studentů, že je 

jejich studovaný obor nebaví a 3 studenti odpověděli jinou odpověď. Studenti se shodli 

na odpovědi, že je obor baví, ale záleží na probírané látce. Obecně tedy můžeme říci, že 

studenty jejich studijní obor spíše baví (graf č.5.3). 

 
Graf 5.3: Je váš zvolený obor pro Vás zajímavým? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

43 studentů 
(31%) 

96 studentů 
(69%) 

MSŠZ 

SPŠCHaG 

55 studentů (40%) 

64 studentů 
(46%) 

17 studentů (12%) 

3 studenti (2%) 

Ano, baví mě. 

Ano, ale už mě to tolik nebaví 
jako na začátku studia. 

Ne, nebaví mě 

Jiná odpověď 
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5. Co plánujete po ukončení aktuálního studijního programu? 

Téměř tři čtvrtiny z dotazovaných odpovědělo, že by chtělo pokračovat dál ve studiu 

na vysoké škole (viz graf č. 5.4). Tato odpověď se dala předpokládat vzhledem k tomu, že 

studenti studují obor ukončený maturitou a je možnost dalšího studia na vysoké škole. Jen 25 

studentů odpovědělo, že budou hledat zaměstnání. Pouze 4 studenti odpověděli, že chtějí 

absolvovat pomaturitní studium, jako jsou například jazykové kurzy apod. Dalších 8 studentů 

uvedlo jinou možnost, kterou po ukončení střední školy plánují, jako například hudba, 

podnikání, kombinaci vysoké školy a zaměstnání či cestování.  

Obecně lze říci, že studenti MSŠZ v Opavě jsou připraveni po ukončení studia na střední 

škole hledat si zaměstnání. Tuto odpověď označilo jako reálnou 16 studentů ze 43 

dotazovaných na MSŠZ v Opavě. Oproti tomu na SPŠCH v Ostravě by hledalo zaměstnání 

pouze 9 studentů z 96 dotazovaných na této škole. 

 
Graf 5.4: Co plánujete po ukončení aktuálního studijního programu? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

6. Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledal(a) byste jej v místě studia, kdekoliv v ČR nebo i 

mimo ČR? 

V této otázce se studenti mohli zamyslet nad otázkou, jak daleko by byli ochotni kvůli práci 

cestovat, nebo zda by byli ochotni odcestovat například do zahraničí. Z grafu (viz graf č. 5.5) 

je zřejmé, že 54 studentů by chtělo získat práci ve městě, kde současně studují, tedy nejsou 

ochotni cestovat. 27 studentů by bylo ochotných pracovat po celé ČR. 58 studentů 

z celkového počtu 139 studentů jsou svolní s možností pracovat kdekoliv, i mimo ČR.  

102 studentů 
(73%) 

25 
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4 studenti  
(3%) 

8 studentů (6%) 

Další studium na VŠ 

Budu hledat zaměstnání 

Další studium pomaturitní 

Jiné 
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Graf 5.5: Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledal(a) byste jej v městě současného studia, kdekoliv v ČR 

nebo mimo ČR? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

7. Pokud byste studoval(a) dál na VŠ, jakého směru by byla? 

Na tuto odpověď odpovídalo pouze 102 studentů, kteří v otázce č. 5 odpověděli, že by chtěli 

dále studovat na vysoké škole. Z těchto 102 studentů (viz graf 5.6), by chtělo studovat chemii 

36 studentů, farmacii 11 studentů, kombinaci těchto oborů 24 studentů a 30 studentů by chtělo 

studovat jiný obor na VŠ, jako například psychologie, pedagogika, ekonomie, podnikání, 

sportovní management, filologie, geologie, sociální patologie, potravinářství, matematika, 

ochrana životního prostředí, biologie a ekologie a obor veterinární. Některé obory jsou 

skutečně velice vzdálené oboru chemickému či farmaceutickému. Jeden student na tuto 

otázku neodpověděl. 

 
Graf 5.6: Pokud byste studoval(a) dál na VŠ, jakého směru by byla? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

8. Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledala byste jej v jakém oboru? 

V této otázce měli studenti možnost určit, zda by se do budoucna i ve své profesi chtěli 

věnovat svému vystudovanému oboru, nebo by se chtěli věnovat oboru jinému. Z celkových 

dotázaných 139 studentů se 86 vyjádřilo k odpovědi, že by chtěli zaměstnání hledat ve svém 

vystudovaném oboru. 29 studentů se vyjádřilo, že by chtěli hledat zaměstnání v příbuzném 

oboru a 7 studentů v naprosto odlišném oboru od dosavadního oboru studia. Celkem 
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sedmnácti studentům nezáleží na oboru, ve kterém by chtěli v budoucnu být zaměstnáni 

(viz graf 5.7).  

 
Graf 5.7: Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledala byste jej v jakém oboru? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

9. Co chcete dělat po ukončení studia? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda mají studenti ambice k podnikatelské činnosti, nebo se 

nechají raději zaměstnat. Z grafu (viz graf 5.8) je zřejmé, že 115 studentů, z celkového počtu 

139 studentů by se nejraději nechalo zaměstnat jako zaměstnanci v nějakém podniku. 6 

studentů má ambice podnikat sám na živnostenský list. 11 studentů má dokonce ambice 

založit si vlastní firmu a zaměstnávat další lidi. 7 studentů zvolilo možnost jinou a uvedli zde, 

že ještě nejsou rozhodnutí, nebo jim na tom nezáleží. 

 
Graf 5.8: Co chcete dělat po ukončení studia? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

 

10. V případě, že byste měl(a) možnost výběru, chtěl(a) byste být zaměstnán 

v jakém podniku? 

V této otázce se měli studenti možnost vyjádřit, zda by chtěli být zaměstnáni v podniku 

výlučně v českém vlastnictví, nebo v podniku zahraničním, v nadnárodní společnosti, nebo 

jim na vlastnictví podniku nezáleží. Z grafu (viz graf 5.9) je patrné, že 9 studentů by chtělo 
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být zaměstnáno v podniku výlučně českém, 20 studentů by chtělo pracovat v zahraniční 

společnosti, 13 studentů by chtělo být zaměstnáno v nadnárodní společnosti a 96 studentům 

nezáleží na vlastnictví podniku. Jeden student na tuto otázku neodpověděl. 

 
Graf 5.9: V případě, že byste měl(a) možnost výběru, chtěl(a) byste být zaměstnán v jakém podniku? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

11. Co byste očekával(a) od zaměstnavatele jakožto absolvent(ka) SŠ? 

Bezmála polovina studentů (což je 63 studentů) uvedla, že by očekávala především ucházející 

platové podmínky. Dle autorčina názoru je to však očekávání troufalé vzhledem k tomu, že 

čerství absolventi budou bez praxe a není tolik absolventských pozic, které by byly finančně 

výborně ohodnoceny. 53 studentů již mají střízlivější očekávání a to, že očekávají práci, která 

se jim bude líbit. 12 studentů by očekávalo výborný pracovní kolektiv. 7 studentů očekává 

různé skutečnosti, jako například možnost kariérního růstu či rozvoje a jistotu stabilního 

zaměstnáni. Dva studenti by rádi zkombinovali všechny volitelné faktory (ucházející platové 

podmínky, práci, která se mu bude líbit a výborný kolektiv). Výsledky jsou graficky 

zpracovány v grafu 5.10. 

 
Graf 5.10: Co byste očekával(a) od zaměstnavatele jakožto absolvent(ka) SŠ? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 
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12. Máte povědomí o tom, co je to "trainee program" pro absolventy? 

Jelikož je pojem „trainee program“ často skloňován ve vztahu k absolventům vysokých škol, 

není překvapením, že tento pojem neznají studenti středních škol. Nabízí se zde tedy, aby byli 

studenti obeznámeni s tímto novým odborným termínem převzatým z angličtiny. Důkazem 

o této skutečnosti je (viz graf 5.11), že 104 studentů, což jsou tři čtvrtiny všech studentů, neví, 

co pojem trainee program je. Pouze jedna třetina studentů (tj. 35 studentů) ví, co trainee 

program je. 31 studentů z toho nezná konkrétní podobu trainee programu.  

 
Graf 5.11: Máte povědomí o tom, co je to "trainee program" pro absolventy? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

13. Pokud víte, co trainee program znamená, měl(a) byste zájem jej absolvovat? 

Na základě předchozí otázky, zda studenti mají povědomí o pojmu „trainee program“ 

odpovídali na otázku, zda by měli zájem jej absolvovat. Na tuto otázku tedy odpovídalo jen 

35 studentů a to ti, kteří mají povědomí o tom, co trainee program je. V grafu (graf 5.12) je 

zaznačeno, že 8 z těchto studentů by mělo zájem absolvovat tento trainee program, 7 studentů 

by mělo zájem absolvovat trainee program ve městě, kde v současnosti studují, 6 studentů 

zájem o trainee program nemá, 12 studentů si není jisto a dva studenti na tuto otázku 

neodpověděli. 

 
Graf 5.12: Pokud víte, co trainee program znamená, měl(a) byste zájem jej absolvovat? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 
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14. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí tento trainee program pro 

absolventy chemických a farmaceutických oborů. Znáte tuto společnost? 

Tato otázka má za úkol zjistit, zda mají studenti chemických a farmaceutických středních škol 

povědomí o podniku na kterém je prováděn návrh trainee programu, tedy zda znají společnost 

Teva Czech Industries s.r.o. 48 studentů zná podnik z doslechu. 75 studentů zná společnost 

Teva Czech Industries s.r.o. velice dobře. Tato znalost se dá odvodit ze skutečnosti, že někteří 

studenti, především studenti MSŠZ Opava, chodí do podniku Teva Czech Industries s.r.o na 

odbornou neplacenou praxi. Kupodivu 14 studentů odpovědělo, že společnost Teva Czech 

Industries s.r.o. neznají. Jedná se zejména o studenty SPŠCH v Ostravě. 2 studenti na tuto 

otázku neodpověděli.  

 
Graf 5.13: Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí tento trainee program pro absolventy 

chemických a farmaceutických oborů. Znáte tuto společnost? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření 

15. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí trainee program pro absolventy 

chemických či farmaceutických oborů v délce jeden rok. Měli byste zájem jej absolvovat? 

Tato otázka měla za úkol zjistit, zda by studenti středních škol se zaměřením na chemii 

a farmacii měli zájem o trainee program v podniku Teva Czech Industries s.r.o., který je 

tvořen přímo pro ně. Opět se tato otázka týká pouze studentů, kteří odpověděli na otázku č.12, 

že vědí, co trainee program je. Z těchto 35 studentů odpovědělo 9 studentů, že by mělo zájem 

o trainee program v podniku Teva Czech Industries s.r.o., 2 studenti by chtěli trainee program 

absolvovat, ale pouze s nárokem na mzdu a tu uvedl jeden ze studentů 12.000 Kč. 21 studentů 

si není jisto a 3 studenti zájem nemají. 

 
Graf 5.14: Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí trainee program pro absolventy 

chemických či farmaceutických oborů v délce jeden rok. Měli byste zájem jej absolvovat? 

Zdroj: Zjištěno z dotazníkového šetření  
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5.8 Shrnutí návrhů na podporu TP 

Před samotnou tvorbou trainee programu pro podnik Teva Czech Industries s.r.o. autorka této 

diplomové práce sbírala mnoho materiálů o již fungujících trainee programech, avšak trainee 

program pro středoškolsky vzdělané studenty nabízí jen velice málo zaměstnavatelů. Jedním 

z nich je společnost ČEZ, a.s.  

Dle autorčina názoru je nutné vytvářet také pracovní příležitosti pro absolventy středních škol. 

Jak je již v této práci zmíněno a potvrzeno dotazníkovým šetřením, většina studentů středních 

škol má ambice jít studovat na vysokou školu s vidinou vyššího výdělku a lepšího pracovního 

zařazení v budoucích letech. V České republice je nespočet kvalitních středních škol, které 

produkují kvalitní studenty a ti jsou pak potřební v praxi.  

Díky tomu, že pátá kapitola této diplomové práce je nazvána „Návrh trainee programu“ je již 

v této kapitole zbytečné zmiňovat další návrhy týkající se trainee programu. Do budoucna je 

jen možné navrhnout, aby trainee program dostal svou, něčím typickou, tvář. Tím je myšlen 

název trainee programu, jeho logo, barevné provedení. Díky těmto znakům by byl trainee 

program lépe zapamatovatelný a prezentovatelný studentům. Již některé stávající trainee 

programy mají své názvy, jako například „Reveal“ (L´Oréal ČR) „ČEZ Potentials“ (ČEZ 

a.s.), „Program křepelky“ (ČSOB), „ReBelové“ (Raiffeisenbank) a spousta dalších. 

Dalším návrhem ze strany autorky této diplomové práce je nutné marketingové zajištění 

trainee programu tak, aby se o něm dozvěděli ti, jež se to týká.  Tedy studentů středních škol 

s chemickým či farmaceutickým zaměřením. Tato stránka věci pro podnik jistě nebude nijak 

složitá, jelikož už s těmito středními školami spolupracuje. Jak je z dotazníkového šetření 

patrné, jen 35 studentů z dotazovaných 139 má ponětí o tom, co trainee program je. Zbytek, 

tedy 104 studentů neví, co pojem trainee program znamená. Je zapotřebí šířit mezi studenty 

informaci o tomto pojmu a informovat je, že právě oni mají šanci o uplatnění již po střední 

škole. 
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6 Závěr  

Bez vhodně vybraných a kompetentních zaměstnanců by podnik v dnešní konkurenci neměl 

šanci se prosadit. Proto i v této diplomové práci byla analyzována problematika výběru 

a především adaptace zaměstnanců. Autorka se v této diplomové práci zaměřila především na 

výběr a adaptaci absolventů chemických a farmaceutických oborů středních škol.  

Tato diplomová práce se sestává z několika částí. V praktické části byly vymezeny teoretická 

východiska výběru a adaptace zaměstnanců za pomoci dostupné literatury. V této části 

diplomové práce bylo zahrnuto také vymezení procesu získávání zaměstnanců, což předchází 

výběru zaměstnanců. V následující části této diplomové práce byly shrnuty poznatky 

o společnosti Teva Czech Industries s.r.o., pro kterou byl trainee program sestavován. Zde se 

autorka zmiňuje o základních informacích o společnosti, o její historii, sociální zodpovědnosti 

společnosti a o mateřské společnosti Teva Pharmaceuticals Ltd. 

Hlavním cílem této práce bylo sestavení návrhu trainee programu pro absolventy středních 

škol se zaměřením na chemii a farmacii. Tento cíl byl dosažen za pomocí zpracovaných 

dílčích cílů. Nejprve byla analyzována současná situace ve společnosti, z čehož vyplynulo, že 

takový typ adaptačního programu ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. nebyl doposud 

realizován.  

Po sestavení návrhu trainee programu pro středoškolsky vzdělané absolventy chemiky či 

farmaceuty nastala doba zhodnocení samotného návrhu. Tento návrh byl hodnocen za pomoci 

SWOT analýzy, kde se analyzovaly silné stránky, slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby 

navrhnutého trainee programu. Z této analýzy vzešel závěr, že trainee program bude muset 

odstranit některé ze slabých stránek, jež jsou například nedostatek zkušeností s takovým 

způsobem adaptace. Tento trainee program bude v tomto roce pilotním a zkušebním pro 

trainee programy uskutečněné v následujících letech. Ze SWOT analýzy vzešel také závěr, že 

trainee program poskytuje příležitosti, jako například zaměstnání čerstvých absolventů bez 

praxe a jejich následné tzv. „kolečko“ po útvarech ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

jež nemají možnost jiní zaměstnanci absolvovat.  

Po sestavení a zhodnocení návrhu trainee programu bylo nutné zjistit, zda studenti středních 

škol se zaměřením na chemii a farmacii budou mít zájem o trainee program a zda vůbec mají 

ponětí o tom, co trainee program je. Z dotazníku, který byl distribuován do dvou středních 

odborných škol, vzešel výsledek, že studenti převážně nevědí, co pojem trainee program 
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znamená. Těmito školami byla Masarykova střední škola zemědělská v Opavě a Střední 

průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a gymnázium v Ostravě. Prokázalo se, 

že studenti nejen nevědí, co trainee program je, ale neprojevili ani výrazný zájem o tento 

trainee program. Měli však zájem se o trainee programu dozvědět více informací. Z celkového 

počtu 139 dotazovaných studentů, jen 35 má povědomí o trainee programu a z nich pouze 11 

by mělo zájem tento trainee program absolvovat v podniku Teva Czech Industries s.r.o. 

Z tohoto šetření vyplývá, že je více než nutné o vzniklém trainee programu studenty 

informovat a dát jim najevo, že po odborně středoškolsky vzdělaných studentech je na trhu 

práce poptávka. Tato skutečnost je také jedním z návrhů autorky této diplomové práce.  

Vypracování této diplomové práce obohatilo nejen autorku o nové zkušenosti a poznatky 

z oblasti lidských zdrojů, ale přispělo také k následnému využití při implementaci trainee 

programu ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor adaptačního plánu pro absolventy v podniku VOKD 

TÝDEN NÁPLŇ ADAPTACE ZODPOVÍDÁ SPOLUPRACUJE 

I. 1. den:                   

  � vstupní bezpečnostní školení, seznámení se systémem bezpečnosti a    ved. pers.   přímý nadříz. 

       ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního           

      prostředí, 
    

  
 

  
    � vyřízení vstupních formalit, 

  
  ved. pers.   přímý nadříz. 

  � úvodní instruktáž s následující tématikou: 
 

          

    - úvodní základní informace o společnosti VOKD, a.s.,           

    - základní organizační struktura, 
  

          

    - uplatňovaná forma odměňování a způsob výplaty dosažené mzdy,           

    - systém benefitů, 
   

          

    - vstupní informace o systému řízení jakosti, environmentu, bezpečnosti          

    a ochraně zdraví při práci, Politika jakosti a životního prostředí,           

    
    

          

  Absolventi budou procházet "kolečkem" a v rámci adaptačního procesu         

  tak projdou všemi potřebnými úseky a seznámí se s jejich problematikou         

  a organizací práce. Školení a zkoušky potřebné pro výkon funkce budou          

  řešené operativně, v závislosti na kapacitních možnostech školících           

  organizací. Na konci "kolečka" budou zařazeni na odpovídající místo.         

    
    

          

  Na pracovišti: 
   

          

  � vstupní pohovor s vedoucím zaměstnancem a nadřízeným - seznámení vedoucí zam. přímý nadříz./ 

       zaměstnance s pracovištěm, ostatními nadřízenými a spolupracovníky,     patron   

  � vstupní zaškolení na pracovišti, seznámení s plánem adaptace a    přímý nadříz. vedoucí zam./ 

       přidělení patrona, 
   

      ved. pers   

  � předání dokumentů potřebných k nastudování.     patron   přímý nadříz.  

  

          
  2. - 5. den:                   

  � studium relevantních dokumentů a produktů (seznámení s řídícími akty -  patron   přímý nadříz. 

        směrnice, příkazy), internetových a intranetových stránek, seznamo-         

        vání se s pracovištěm a způsobem práce ve společnosti,                               

  � průběžné diskuse a ověřování schopností a znalostí nového zaměstnance, přímý nadříz. patron    

  � seznámení se systémem řízení jakosti, environmentu a BOZP a PO, 
 

vedoucí zam. přímý nadříz. 

  � absolvování stanovených školení,       ved. pers. /patron přímý nadříz. 

           
II. 6. - 10. den:                   

  � ekonomický úsek - seznámení se s ekonomickými procesy ve firmě   EV
15

   přímý nadříz. 

        detailní plán stanoví ekonom divize, délka stáže může být dle           

        potřeby zkrácena max. o 3 dny 
  

          

  � průběžné diskuse a ověřování schopností a znalostí nového zaměstnance, přímý nadříz. patron    

           
III. 11. - 15. den:                 

                                                 
15

 EV – ekonomický vedoucí 
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  � obchodní úsek - seznámení se s obchodními procesy ve firmě   OŘP
16

   přímý nadříz. 

        detailní plán stanoví obchodní ředitel, délka stáže může být dle           

        potřeby zkrácena max. o 3 dny 

  

          

  � průběžné diskuse a ověřování schopností a znalostí nového zaměstnance, přímý nadříz. patron    

III. � výrobní a technický úsek - seznámení se s výrobním a technickými   VŘP
17

   přímý nadříz. 

        procesy detailní plán stanoví výrobní ředitel, vedoucí technického          

       oddělení, délka stáže může být dle potřeby zkrácena max. o 3 dny           

  � průběžné diskuse a ověřování schopností a znalostí nového zaměstnance, přímý nadříz. patron/ved. pers.  

V. - XII. 21. - 60. den:                 

  � zařazení do pracovního týmu a práce podle pokynů nadřízeného a pod přímý nadříz. patron   

        dohledem patrona, 

   

          

  � postupné zvyšování samostatnosti v zadávaných úkolech,           

  � průběžné diskuse a ověřování schopností a znalostí nového   přímý nadříz. přímý nadř./ved. pers.  

      zaměstnance, 

   

  

 

  

    � závěrečný pohovor, vyhodnocení zácviku, jeho průběhu a výsledků,   přímý nadříz. vedoucí z./patron/ 

      z toho vyplývající možná změna zařazení, 

 

      ved. pers.    

  � zpracování popisu pracovního místa.       vedoucí zam. přímý nadř./ved. pers.  

Zdroj: interní materiály společnosti VOKD 

 

                                                 
16

 OŘP – obchodní ředitel podniku 
17

 VŘP – výrobní ředitel podniku 



 

 

Příloha č. 2: Organizační struktura podniku  

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Teva Czech Industries s.r.o 
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Příloha č. 3: Adaptační plán společnosti TEVA Czech Industries s.r.o. 
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Zdroj: Interní materiály společnosti Teva Czech Industries s.r.o



 

 

Příloha č. 4: Záznam o průběhu adaptace zaměstnance 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti Teva Czech Industries s.r.o 



 

Příloha č. 5: Měsíční zpětná vazba účastníka TP  

 
Zdroj: vlastní tvorba 



 

Příloha č. 6: Měsíční zpětná vazba vedoucího výrobního útvaru 

 
Zdroj: vlastní tvorba 



 

Příloha č. 7: Zpětná vazba účastníka TP 

 
Zdroj: vlastní tvorba 



 

Příloha č. 8: Zpětná vazba vedoucího úseku  

 
Zdroj: vlastní tvorba 



 

Příloha č. 9: Zpětná vazba instruktora TP  

 
Zdroj: vlastní tvorba
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Příloha č. 10: Dotazník na studenty chemických či farmaceutických oborů 

Vážená studentko, vážený studente, 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění anonymního dotazníku, který slouží pouze pro 

studijní potřeby k vypracování diplomové práce studentky pátého ročníku Ekonomické 

fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě.  

V dotazníku prosím zaznačte pouze jednu vhodnou odpověď, popřípadě dopište svůj vlastní 

názor. 

 Děkuji za Vaše odpovědi, Bc. Kateřina Uličková 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

2. Na jaké SŠ studujete? 

a. Masarykova střední škola zemědělská v Opavě 

b. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a gymnázium 

v Ostravě 

3. Který ročník střední školy aktuálně studujete? 

a. 3. ročník 

b. 4. ročník 

4. Je váš zvolený studijní obor pro Vás zajímavým? 

a. Ano, baví mě 

b. Ano, ale už mě to tolik nebaví jako na začátku studia 

c. Ne, nebaví mě 

d. Jiná odpověď …………………………………………………………………… 

5. Co plánujete po ukončení aktuálního studijního programu? 

a. Další studium na VŠ 

b. Budu hledat zaměstnání 

c. Další studium pomaturitní 

d. Jiné (např. cestovat či jiná aktivita) …………………………………………… 

6. Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledal(a) byste jej v místě studia, kdekoliv 

avšak pouze v ČR nebo i mimo ČR? 

a. V místě studia 

b. Kdekoliv, avšak pouze v ČR 

c. Kdekoliv i mimo ČR 

d. Jiná možnost …………………………………………………………………… 

7. Pokud byste studoval(a) dál na VŠ jakého směru by byla?  

a. Chemického 

b. Farmaceutického 

c. Kombinace obojích oborů (chemický a farmaceutický) 

d. Jiný (prosím napište jaký) ……………………………………………………… 
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8. Pokud byste hledal(a) zaměstnání, hledala byste jej v jakém oboru? 

a. Ve svém vystudovaném oboru 

b. V jiném, avšak příbuzném oboru 

c. V naprosto odlišném oboru od oboru studia, napište jaký……………………… 

d. Nezáleží na oboru 

9. Co chcete dělat po ukončení studia? 

a. Pracovat jako zaměstnanec v nějakém podniku 

b. Podnikat sám/sama na živnostenský list 

c. Založit si vlastní firmu a zaměstnávat další lidi 

d. Jiná možnost ………………………………………………………………….… 

10. V případě, že byste měl(a) možnost výběru, chtěl(a) byste být zaměstnán v 

jakém podniku? 

a. Výlučně v českém vlastnictví 

b. V zahraniční společnosti 

c. V nadnárodní společnosti 

d. Nezáleží na vlastnictví podniku 

11. Co byste očekával(a) od zaměstnavatele jakožto absolvent(ka) SŠ? 

a. Především ucházející platové podmínky 

b. Především práci, která se Vám bude líbit 

c. Především výborný kolektiv 

d. Jiná odpověď …………………………………………………………………... 

12. Máte povědomí o tom, co je to „trainee program“ pro absolventy? 

a. Ano, vím, co je trainee program 

b. Ano, vím, ale neznám konkrétní podobu trainee programu 

c. Ne, nevím, co je trainee program  

13. Pokud víte, co trainee program znamená, měl(a) byste zájem jej absolvovat? 

a. Ano, měl(a) bych zájem jej absolvovat kdekoliv v ČR 

b. Ano, měl(a) bych zájem jej absolvovat, ale pouze v místě studia 

c. Ne, nemám zájem 

d. Nejsem si jist(a), zda ano, či ne 

14. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí tento trainee program pro 

absolventy chemických či farmaceutických oborů. Znáte tuto společnost? 

a. Ano, znám z doslechu 

b. Ano, znám velice dobře 

c. Neznám 

d. Jiná odpověď ………………………………………………………………… 

15. Společnost Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě nabízí trainee program pro 

absolventy chemických či farmaceutických oborů v délce trvání jeden rok. Měli 

byste zájem jej absolvovat? 

a. Ano 

b. Ano, ale pouze s nárokem na mzdu ve výši (prosím napište, pokud máte 

představu o výši mzdy) ……………………………………….……………….. 

c. Nejsem si jist(a) 

d. Ne, nemám zájem       Zdroj: vlastní tvorba 


