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1 Úvod 

Mít správné lidi na správném místě by mělo být prioritou kaţdé společnosti. Jsou to 

právě lidé, jeţ obsluhují stroje, starají se o zákazníky, vyhledávají nové obchodní partnery a 

dávají do pohybu ostatní zdroje, a jenţ jsou nejcennějším a často i nejdraţším zdrojem 

organizace.  

 

Existují-li dvě společnosti se shodným produktem, bude záleţet právě na kvalitě a 

schopnostech lidí, která z nich bude úspěšnější. Právě oni jsou dělítkem, jeţ určuje, zda se 

bude společnost řadit k průměrným, či k těm úspěšným. A právě tomuto nejcennějšímu 

firemnímu zdroji se bude věnovat tato diplomová práce. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat proces výběru a adaptace zaměstnanců společnosti 

Provident Financial s. r. o. a navrhnout opatření, jeţ by tyto procesy zefektivnili. To vše 

pomocí teoretických znalostí a informací, jeţ byly získány vlastní praxí a konzultacemi s HR 

generalistou společnosti. 

 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti oddílů. Prvním oddílem je úvod, kde je 

přiblíţena osnova diplomové práce. 

 

Druhý oddíl je zaměřen na teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců. Celý 

proces začíná personálním plánováním, kde je stanoveno, jaké zaměstnance, s jakými 

ţádoucími vlastnostmi, charakteristikami a v jakém počtu společnost hledá. Na to navazuje 

samotné získávání pracovníků, kde jsou uvedeny jednotlivé kroky a metody získávání 

pracovníků. Dalším bodem je samotný výběr zaměstnanců, kde je hlavní pozornost věnována 

metodě assessment centra a výběrovému pohovoru. V neposlední řadě je popsán proces 

přijímání a následné adaptace zaměstnanců. 

 

Třetí oddíl je věnován informacím o společnosti Provident Financial s. r. o. Přiblíţena je 

její historie, předmět podnikání a trhy, na nichţ působí. 

 

Ve čtvrtém oddíle je analyzován samotný proces výběru a adaptace zaměstnanců. Výběr 

je popisován na příkladu  assessment centra a výběrového pohovoru, který probíhá při 

obsazování většiny volných míst ve společnosti Provident Financial s. r. o.  Následuje 



 

 

dotazníkové šetření, jehoţ respondenty byli samotní zaměstnanci společnosti, a jeho následné 

vyhodnocení. 

 

Pátý oddíl je věnován návrhům a doporučením, jeţ vyplývají z výše uvedených zjištění. 

  



 

 

2 Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců 

V následující kapitole budou přiblíţeny stěţejní pojmy a body procesu výběru a 

adaptace zaměstnanců, dle kterých se bude odvíjet praktická část diplomové práce. 

Popsán bude i proces získávání pracovníků, protoţe právě získávání zaměstnanců 

s následným procesem výběru nezbytně souvisí.  

 

2. 1 Personální plánování 

„Personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen v současnosti, ale 

zejména v budoucnosti pracovní síly 

a) v potřebném množství (kvantita), 

b) s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), 

c) s žádoucími osobnostními charakteristikami, 

d) optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, 

e) flexibilní a připravené na změny, 

f) optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace, 

g) ve správný čas a 

h) s přiměřenými náklady.“                [9, s. 93] 

 

„Plánování lidských zdrojů (personální plánování) stanovuje potřebu lidských zdrojů 

požadovanou organizací v zájmu dosažení jejích strategických cílů. Bulla a Scott (1994) to 

definovali jako „proces zabezpečování toho, že budou rozpoznány potřeby organizace 

v oblasti lidských zdrojů a že budou zpracovány plány směřující k uspokojení těchto potřeb.“ 

Plánování lidských zdrojů tak vychází z přesvědčení, že lidé jsou nejdůležitějším strategickým 

zdrojem organizace.“                 [1, s. 305] 

 

Dle Koubka je ústředním problémem plánování pracovníků nejenom předvídání potřeby 

pracovníků z hlediska mnoţství a kvalifikace, ale také moţností, jak tuto potřebu uspokojit.  

Proto je nezbytné, v procesu personálního plánování, dopovědět si na tyto otázky: 

 Jaké pracovníky bude firma potřebovat? 

 Kolik pracovníků z kaţdé profesně-kvalifikačních skupin budeme potřebovat? 

 Kdy je budeme potřebovat? 

 Kolik z nich v současné době pracuje ve firmě? 



 

 

 Jak má firma řešit rozdíl mezi potřebou stanovenou v prvních dvou otázkách a 

mnoţstvím a profesně-kvalifikační strukturou pracovníků, které má jiţ nyní 

k dispozici? 

 Bude-li zapotřebí dodatečné lidské práce, jak se tato potřeba pokryje? 

 Jak bude firma řešit případný přebytek pracovníků? 

 Jak bude probíhat pohyb pracovníků uvnitř firmy (vertikální a horizontální 

mobilita)? 

 Jaké změny pravděpodobně nastanou na vnějším trhu práce a jaké budou mít 

důsledky pro formování firemní pracovní síly?          [8] 

 

Výše uvedené otázky naznačují, ţe pokrytí pracovníků probíhá ve dvou liniích: 

1. Odhad a plánování potřeby pracovníků, 

2. Odhad a plánování pokrytí potřeby pracovníků.              [8] 

 

2. 2. Získávání pracovníků 

Dle Koubka je získávání pracovníků činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

v organizaci přilákala dostatečné mnoţství vhodných uchazečů. A to s přiměřenými náklady a 

v ţádoucím termínu.                 [9] 

Jde tedy o proces, který spočívá v rozpoznání a vyhledávání vhodných pracovních 

zdrojů, informování o pracovních místech v organizaci, nabízení těchto míst, v jednání 

s uchazeči, získávání informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištěním 

všech těchto činností.                [9] 

 

Dle Vochozky a Mulače má proces získávání pracovníků zajistit takový tok informací 

mezi oběma stranami (uchazeči a společností), aby potenciální zájemci o práci reagovali na 

nabídku zaměstnání.  

Je třeba upozornit, ţe poptávka po místě je především ovlivněna:       

 Demografickými podmínkami – proměnlivostí reprodukce pracovních zdrojů, 

v prostorové mobilitě obyvatelstva (včetně mezistátní mobility). 

 Ekonomickými podmínkami – odráţejícími cyklický vývoj národního 

hospodářství, projevující se ve změnách mezi nabídkou a poptávkou. 

 Sociálními podmínkami – souvisejícími především s hodnotovými orientacemi lidí 

a s jejich proměnlivostí. 



 

 

 Technologickými podmínkami – vytvářejícími nové pracovní příleţitosti či naopak 

likvidujícími stará zaměstnání. 

 Politicko-legislativními podmínkami – ovlivňují samotný proces získávání 

pracovníků.                                                                                                               [14] 

           

2. 2. 1 Proces získávání pracovníků dle Koubka 

Koubek vypracoval pro získávání pracovníků metodologicky propracovaný postup, 

který je výhodné pouţívat. Organizaci to ušetří čas a náklady, které vznikají neobsazením 

pracovního místa.              [9] 

 

Výše uvedený metodologický postup obsahuje tyto kroky: 

a) Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Plány výroby, investic, technického rozvoje a ostatní plány tvoří základnu, z níţ 

personalisté společně s liniovými manaţery vycházejí při odhadu počtu a profesně 

kvalifikační struktury nových pracovníků. Krom těchto plánů se vychází také z operativní 

(momentální) potřeby pracovníků.            [9] 

Je důleţité, aby identifikace potřeby dodatečných pracovníků proběhla s dostatečným 

předstihem. Proto se vyuţívá periodických prognóz nových či dodatečných pracovníků a také 

soustavné analýzy stavu a pohybu pracovníků organizace. (odchod do penze, na jiné pracovní 

místo v rámci organizace apod.).              [9] 

 

b) Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

Abychom věděli koho nabídkou zaměstnání oslovit, jaké metody získávání zvolit, jaké 

dokumenty od uchazečů poţadovat a jaké kritéria budou rozhodující ve fázi předvýběru i 

výběru, musíme nejdřív vědět vše o volném pracovním místě. Tzn. vše o podmínkách na 

pracovním místě, o poţadavcích, které toto místo klade na pracovníka, apod. Tyto informace 

poskytuje právě popis a specifikace pracovního místa.          [9] 

Nejdůleţitější charakteristiky pracovního místa se stávají součástí informací, 

obsaţených v nabídce zaměstnání a umoţňují uchazeči rozhodnout se, zda chce na danou 

nabídku reagovat či nikoliv. Tyto charakteristiky jsou klíčové ve fázi předvýběru a výběru 

pracovníků.                  [9] 

 

 

c) Zváţení alternativ  



 

 

V současné době se klade důraz na sniţování nákladů všech typů a ani personální 

náklady nejsou výjimkou. Proto dříve, neţ se organizace rozhodne pro získávání pracovníků 

na dané pracovní místo, musí důkladně zváţit všechny alternativy.          [9] 

 

V úvahu mohou připadat tyto alternativy: 

 Zrušení pracovního místa, 

 Rozdělení práce mezi jiná pracovní místa, 

 Pokrytí práce formou přesčasů, 

 Pokrytí práce formou částečného úvazku, 

 Pokrytí práce formou dočasného pracovního poměru, 

 Pokrytí práce dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, 

 Pokrytí práce pomocí externího dodavatele, 

 Práce vyţaduje plný úvazek.               [9] 

 

V procesu získávání pracovníků se pokračuje v případě, ţe dojdeme k závěru, ţe práce 

vyţaduje plný úvazek, částečný úvazek popř. dočasný pracovní poměr. Výběr jedné z těchto 

moţností ovlivňuje další kroky získávání a výběru pracovníků.          [9] 

 

d) Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

Úplný popis a specifikace pracovního místa bývají natolik podrobné, ţe by bylo velmi 

obtíţné a také nákladné pracovat s jejich úplnou verzí. Proto musí být rozhodnuto, jaké 

charakteristiky popisu pracovního místa jsou natolik důleţité, aby poskytli potenciálnímu 

uchazeči reálný obraz dění na pracovišti, a které jasně uvádějí poţadavky na pracovníka, které 

si dané pracovní místo vyţaduje. Důleţitost jednotlivých uváděných charakteristik je různá, 

dle povahy pracovního místa, prioritách útvaru, týmu a organice.          [9] 

 

Neměly by však být vynechány tyto body: 

 název pracovního místa,  

 rozhodující typy pracovních úkolů, odpovědnost pracovníka, 

 místo výkonu práce, 

 moţnost výcviku a vzdělávání při výkonu práce, 

 pracovní podmínky, pracovní prostředí, platové podmínky.          [9] 

 



 

 

Z poţadavků na pracovníka jde zejména o: 

 vzdělání a kvalifikaci, 

 dovednosti a schopnosti, 

 pracovní zkušenosti, 

 charakteristiky osobnosti.               [9] 

 

Tyto poţadavky je vhodné roztřídit na nezbytné (jsou podmínkou pro získání práce), 

ţádoucí (nejsou bezpodmínečně nutné pro přijetí pracovníka, ale přispívají k dobrému výkonu 

práce), vítané (nejsou bezpodmínečně nutné, ale zvyšují vyuţitelnost pracovníka v organizaci) 

a okrajové (nejsou nutné pro výkon práce, je moţné je zajistit jinak). 

V nabídce zaměstnání je uvést zejména poţadavky nezbytné, ţádoucí popř. vítané. 

V uvedeném hierarchickém pořadí jsou tyto poţadavky uplatňovány při následném 

předvýběru a výběru pracovníků.                [9] 

 

e) Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

V tomto kroku se rozhoduje, zda bude pracovní místo obsazeno z vnitřních či z vnějších 

zdrojů.                   [9] 

 

Vnitřní zdroje pracovních sil tvoří: 

 pracovníci uspoření v důsledku technického rozvoje (pracovníci, jejichţ práce je 

nahrazena stroji, lepší technologií aj.), 

 pracovníci uvolnění v důsledku ukončení nějaké činnosti či organizačních změn, 

 pracovníci, kteří dozráli k vykonávání náročnější práce, neţ kterou měli dosud, 

 pracovníci, jeţ mají zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené pracovní místo.    [9] 

 

Výhod zaměstnávání z vnitřních zdrojů je mnoho. Například to, ţe organizace zná 

uchazeče a naopak uchazeč zná organizaci, proto vědí, co mohou od sebe očekávat. Zároveň 

vidina lepšího místa zvyšuje morálku a motivovanost pracovníků. Odpadají také náklady, 

související s inzerováním v různých tiskovinách, na internetu apod. Zvyšuje se také 

návratnost investic, které organizace vloţila do pracovníků. 

 

Zaměstnávání z vnitřních zdrojů organizace přináší i řadu nevýhod. Můţe stát, ţe se 

pracovníci dostanou povyšováním aţ na místo, kde nebudou zvládat plnit dané úkoly. Také 

soutěţivost o lepší pracovní místo můţe negativně ovlivnit morálku týmu. A v neposlední 



 

 

řadě nebude umoţněno, aby do organizace přišli noví zaměstnanci, kteří by mohli přijít 

s novými myšlenkami a přístupy.             [9] 

Vnější zdroje pracovních sil tvoří: 

 volné pracovní síly na trhu práce (nezaměstnaní, uchazeči na ÚP), 

 čerství absolventi škol, 

 pracovníci jiných organizací, kteří chtějí změnit zaměstnavatele.       [9] 

 

Doplňkovými vnějšími zdroji mohou být také: 

 ţeny v domácnosti, 

 důchodci, 

 studenti (v určitých hodinách, dnech, prázdninách), 

 pracovní zdroje v zahraničí,            [9] 

 

Rozhodneme-li se pro výběr pracovníků z vnějších zdrojů, získáme pravděpodobně 

moţnost vybírat z mnohem širší palety schopností a talentů, neţ jaké jsou uvnitř organizace. 

Tito „nováčci“ mohou přinést nové myšlenky, názory, náhledy na danou věc a také nové 

zkušenosti. Zpravidla je také levnější získat vysoce kvalifikované pracovníky z venku, neţ si 

je vychovávat v organizaci. Nevýhodou jsou vysoké náklady a také obtíţnost získávání 

pracovníků. Pro nové zaměstnance je také horší počáteční orientace v organizaci a 

pochopitelně i delší proces adaptace. Mohou se také vyskytovat nepříjemnosti s dosavadními 

pracovníky, kteří se zdají ukřivděni.            [9] 

       

Organizace ve vyspělých zemích dávají přednost zaměstnávání z vnitřních zdrojů. 

Odpadají tak náklady na drahou inzerci, informace o uchazečích jsou k dispozici ihned, 

odpadá dlouhé období adaptace atd. Teprve v případě, ţe volné pracovní místo nelze obsadit 

vnitřními zdroji, dochází k orientaci na zdroje vnější.              [9] 

 

f) Volba metod získávání pracovníků 

Vychází z potřeby dát vhodným lidem najevo, ţe v organizaci existuje volné pracovní 

místo a zlákat je k tomu, aby se o tyto místa ucházeli. Volbu metody získávání pracovníků 

ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří rozhodnutí, z jakých zdrojů bude obsazeno volné 

pracovní místo, jaké jsou poţadavky pracovního místa, jaká je situace na trhu práce, kolik 

prostředků můţeme vynaloţit, rychlost obsazení apod.          [9] 

 



 

 

Metod získávání pracovníků je celá řada: 

 uchazeči se nabízejí sami, 

 doporučení současného pracovníka do organizace, 

 přímé oslovení vyhlédnutého jedince, 

 vývěsky (v organizaci i mimo ni), 

 letáky vkládané do schránek, 

 inzerce ve sdělovacích prostředcích, 

 spolupráce se vzdělávacími institucemi, 

 spolupráce s odbory a vyuţívání jejich informačního systému, 

 spolupráce se sdruţeními odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými, 

 společnostmi apod. a vyuţívání jejich informačních systémů, 

 spolupráce s úřady práce, 

 vyuţívání sluţeb komerčních zprostředkovatelen, 

 pouţívání internetu a elektronického získávání pracovníků.               [9] 

 

g) Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

Právě na tomto kroku záleţí, s jakými informacemi o uchazeči budeme disponovat. 

Nejčastějšími dokumenty jsou doklady o vzdělání a praxi, dotazník organizace a ţivotopis. 

Často se také vyţaduje reference od dřívějších zaměstnavatelů, výpis z rejstříků trestů, 

lékařská prohlídka či průvodní dopis.            [9] 

 

h) Formulace nabídky zaměstnání 

Nabídka zaměstnání se zpracovává dle popisu a specifikace pracovního místa. 

Neexistuje univerzální popis toho, jak takovou nabídku formulovat. Při formulaci je brán 

ohled na to, zda je místo obsazováno z vnějších, či vnitřních zdrojů, jaká je obtíţnost získání 

daného typu pracovníků, na jejich sociální profil, na volbu metody získávání pracovníků ale i 

na dokumenty a informace, které jsou poţadovány od uchazečů.         [9] 

Nabídka zaměstnání by měla plnit určitou autoselektivní funkci, tzn., měla by povzbudit 

případné zájemce, splňující dané kritéria a odradit ty, kteří jsou pro dané místo nevhodní. 

Jinak můţe hrozit, ţe se o pracovní místo bude ucházet velké mnoţství uchazečů, z nichţ 

vybrat správného bude velmi zdlouhavé a nákladné. Kromě obsahu, je důleţitá také forma 

nabídky a její umístění ve vhodném médiu.            [9] 

 



 

 

i) Uveřejnění nabídky zaměstnání  

Dnem uveřejnění nabídky začíná období, v němţ mohou uchazeči reagovat na nabídku. 

Toto období by nemělo být ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Záleţí na urgentnosti obsazení a 

povaze pracovního místa, ale také na tom, jaká je situace na trhu práce.        [9] 

 

j) Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

Představuje období mezi zveřejněním a ukončením nabídky, které slouţí ke sběru 

dokumentů a k jednání a informování uchazečů. Jiţ zde by se měla kontrolovat úplnost a 

bezchybnost obdrţených dokumentů a informací v nich uvedených. V případě nesrovnalostí 

by měl být uchazeč neprodleně vyzván k doplnění informací.         [9] 

 

k) Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací 

Je významnou fází získávání pracovníků. Na základě dokumentů, které byly získány 

v předchozích fázích, se vybírají ti uchazeči, kteří se zdají být vhodní pro zařazení do procesu 

výběru. Tento předvýběr probíhá tak, ţe se porovnává způsobilost uchazeče s poţadavky 

obsazovaného pracovního místa.             [9] 

 

Výsledkem předvýběru je rozdělení uchazečů do tří skupin a to na: 

 Velmi vhodní – tito kandidáti jsou pozváni k dalším výběrovým procedurám, 

 Vhodní – uchazeči jsou zařazeni do procedury výběru jen tehdy, je-li počet velmi 

vhodných uchazečů nedostačující, 

 Nevhodní – o výsledku předvýběru jsou uchazeči informováni slušným, odmítavým 

dopisem s poděkováním za jejich zájem pracovat v organizaci. 

V praxi se můţeme setkat s rozdělením do dvou skupin a to na vhodné a nevhodné.        [9] 

 

l) Sestavení seznamu postupujících uchazečů 

Závěrečný krok procesu získávání pracovníků. Výsledný seznam je veden v abecedním 

uspořádání, jeho šíře závisí na počtu velmi vhodných uchazečů. Mezi optimální počet 

uchazečů, vzhledem k časové a nákladové náročnosti, se povaţuje pět aţ deset uchazečů.    [9] 

Popsaný postup výše uvedených kroků má v podstatě univerzální platnost. Mohou se 

však vyskytnout modifikace, které odráţejí specifikum politiky získávání pracovníků a práce 

v dané organizaci.                  [9] 



 

 

„Obecným cílem získávání a výběru pracovníků mělo být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů.“                                                          [1, s. 343] 

 

Armstrong popisuje tři fáze získávání a výběru pracovníků, kterými jsou: 

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

o poţadavcích a podmínkách daného pracovního místa, 

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

podniku i mimo něj, inzerování, vyuţití agentur apod., 

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

assessment centra, nabízení zaměstnání a příprava pracovní smlouvy.          [1] 

 

2. 3 Výběr pracovníků 

 „Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů prošlých sítem předvýběru 

bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům příslušného pracovního místa i 

požadavkům firmy, bude nejen odborně zdatný, ale přispěje i k vytváření harmonických 

mezilidských vztahů ve firmě. Výběr tedy musí brát v úvahu nejen odborné, ale i charakterové 

vlastnosti uchazeče, jeho osobnost.“               [8, s. 105] 

 

Cílem kaţdého výběru je získat ty nejkvalitnější pracovníky. Přičemţ nelze oddělovat 

samotný výběr pracovníků od jejich rozmísťování, neboť pracovníci jsou vybírání na 

konkrétní pracovní místa.            [14] 

Aby podnik skutečně vybral ty nejlepší uchazeče o místo, musí mít: 

 Moţnost výběru – tedy musí zajistit poţadované mnoţství potenciálních 

pracovníků, 

 Kritéria výběru – stanovit přesná kritéria na kaţdé místo v podniku, podle kterých 

pak provádíme výběr, 

 Metody výběru – na jejichţ základě bude poţadovaný výběr probíhat.             [14] 

 

V procesu výběru se zkoumá způsobilost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném 

pracovním místě. Proto je nutné specifikovat kritéria, které budou hodnoceny, zváţit a 

prověřit platnost a spolehlivost těchto kritérií pro předvídání pracovního výkonu a najít a 

zvolit metody, které by co nejlépe prokázaly, do jaké míry uchazeč vyhovuje daným kritériím. 



 

 

Sebelepší stanovení kritérií predikujících budoucí výkon ještě nezajišťuje, ţe výběr 

bude úspěšný. Ten ve velké míře závisí na kvalitě informací o uchazečích. To musíme mít na 

paměti jiţ při tvorbě dotazníků, či formulování poţadavků na další překládané dokumenty. [9] 

 

V neposlední řadě nesmí organizace zapomenout na to, ţe výběr je oboustranná 

záleţitost. Tzn., ţe zaměstnavatel si sice vybírá pracovníka, ale zároveň si pracovník vybírá 

zaměstnavatele. Na tuto okolnost je třeba myslet při kaţdém jednání s uchazeči.       [9] 

 

2. 3. 1 Kritéria výběru 

Ve vyspělých zemích nevybírají pracovníky pouze podle toho, do jaké míry plní 

poţadavky obsazovaného pracovního místa. Naopak, rozeznávají tři druhy kritérií výběru 

pracovníků.                [9] 

A to:           

a) Celoorganizační (celopodniková) kritéria – takové vlastnosti, které organizace 

povaţuje u svých pracovníků za cenné a důleţité a jeţ signalizují, ţe si bude počínat 

v organizaci úspěšně. Nebývají uváděny v nabídce zaměstnání, je však vhodné, aby 

existoval jejich písemný výčet a aby ti, kteří posuzují způsobilost uchazeče, k nim 

přihlíţeli. 

 

b) Útvarová, resp. týmová kritéria – v podstatě jde o to, aby jedinec svými 

odbornými schopnostmi a charakteristikami zapadl do daného kolektivu, přijal 

hodnoty jejich kultury a nestal se tak cizorodým prvkem v týmu. 

 

c) Tradiční kritéria pracovního místa – odpovídají poţadavkům pracovního místa na 

pracovní a jiné schopnosti pracovníka. Stále častěji panuje názor, ţe je lepší vybírat 

pracovníka pro organizaci a pro tým, neţ pro pracovní místo. Odráţí se tak stále větší 

význam týmové práce a důrazu na mezilidské vztahy na pracovišti.      [9] 

 

2. 3. 2 Validita a spolehlivost prediktorů 

Validita a spolehlivost jednotlivých faktorů pouţívaných k předvídání úspěšného 

výkonu práce, je jedním z nejdiskutovanějších problémů soudobé teorie i praxe. Protoţe ani 

jedna z metod nevylučuje ba leckdy ani nesniţuje riziko, ţe bude vybrán nevhodný uchazeč. 

To vede ke vzniku nových a nových metod, u nichţ se dříve či později objeví nějaké slabiny. 



 

 

Problém je v tom, ţe způsobilost uchazeče je kvalitativní charakteristikou, která se 

velmi špatně měří či posuzuje. V mnoha případech se navíc rozhoduje na základě nepřesných 

informací poskytnutých uchazeči, či jinými osobami.          [9] 

 

Spolehlivost prediktorů je dána tím, do jaké míry vykazuje metoda výběru či jednotlivý 

prediktor u téţe osoby a za stejných podmínek shodné výsledky. A to i v různém čase - tzn. 

při opakování.                  [9] 

 

Dle Armstronga existuje ve vztahu k výběrovým testům pět typů validity: 

a) Prediktivní validita – udává míru, v jaké test správně předpovídá budoucí chování. 

Pro stanovení přesných měřítek výkonu je důleţitý dlouhodobý extenzivní výzkum. 

 

b) Konkurenční validita – vyjadřuje míru, v jaké testové skóre rozlišuje jednotlivce 

vzhledem k určitému kritériu mimo test. Konkurenční validita se stanovuje například 

tak, ţe současní zaměstnanci sami absolvují test, který je vyhodnocen a následně se 

stanoví míra, dle které jsou uchazeči zařazováni do skupin s vysokým, případně s 

nízkým výkonem. Kritériem se tedy stává pracovní výkon. 

 

c) Obsahová validita – míra, ve které je test shodný s náplní pracovního místa nebo 

rolí, která se od uchazeče očekává. 

 

d) Vnímaná validita – míra, s jakou je test vnímán jako „správný“ – tedy v jaké 

vypadá, ţe měří to co má. 

 

e) Konstrukční (pojmová) validita – míra, v jaké test měří konkrétně danou 

charakteristiku. 
1
                [1] 

                                                 
1
 Např. do jaké míry test na numerické myšlení skutečně zkoumá numerické myšlení. 



 

 

Tab. 2. 1           Validita metod výběru pracovníků podle M. Smithe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Řízení lidských zdrojů (Koubek, 2007) 

 

Validitu lze měřit koeficientem korelace, který nabývá hodnot od nuly do jedné. Kdy 

1,0 znamená, ţe existuje perfektní korelace mezi výsledky testu a následným chováním 

pracovníka na daném pracovním místě. Zatímco 0,0 znamená, ţe mezi výsledky testu a 

chováním pracovníka neexistuje ţádný vztah.           [1] 

 

Smith (1984) vytvořil pravidlo vyjadřující, zda je koeficient validity dostatečný. 

Tab. 2. 2            Hodnocení koeficientů 

 

  

   

 

 

 

 

Zdroj: Řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2007) 

 

Dle těchto hodnot, nedosahují přijatelné úrovně validity reference, grafologie a 

astrologie.                [1] 

  

Metoda výběru Validita 

Astrologie 0,00 

Grafologie 0,00 

Reference 0,13 

Nestrukturovaný pohovor 0,31 

Test osobnosti 0,38 

Ţivotopisné údaje 0,40 

Assessment centre 0,41 

Test schopností 0,54 

Ukázka práce 0,55 

Strukturovaný pohovor 0,62 

Koeficient Hodnocení 

více neţ 0,5 Vynikající 

0,4 – 0,49 Dobrý 

0,3 – 0,39 Přijatelný 

méně neţ 0,3 Špatný 



 

 

2. 3. 3 Fáze výběru pracovníků 

Proces výběru se často prolíná s procesem získávání pracovníků. I proto budou nyní 

uvedeny body, které jiţ dříve byly podrobněji popsány.          [9] 

 

Výběr pracovníků se rozděluje zpravidla do dvou fází a to do fáze předběţné a 

vyhodnocovací. Předběţná fáze začíná potřebou obsadit volné pracovní místo.  

Proto následují tyto tři kroky: 

1. Definování příslušného pracovního místa a základních pracovních podmínek na 

něm. 

2. Zkoumání kvalifikace, znalostí, dovedností a osobních vlastností nutných 

k úspěšnému pracovnímu výkonu. 

3. Podrobnější specifikace druhého bodu. Tzn. konkrétnější specifikace poţadavků 

na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, délku praxe atd. Tyto poţadavky se stávají 

součástí nabídky zaměstnání a zároveň kritérii pro výběr zaměstnanců.       [9] 

 

Vyhodnocovací fáze následuje po předběţné fázi. Avšak aţ s určitým časovým 

odstupem. Tento časový odstup je dán dobou, která je potřebná ke shromáţdění dostatečných 

informací o uchazečích.  

 

I tato fáze má několik kroků, a to: 

a) Zkoumání dotazníků, ţivotopisů a ostatních dokumentů předloţených uchazeči, 

b) Předběţný pohovor pro doplnění nejasných informací v dokumentech, 

c) Testování uchazečů pomocí testů způsobilostí nebo assessment centra, 

d) Výběrový pohovor, 

e) Zkoumání referencí, 

f) Lékařské vyšetření (je-li potřebné), 

g) Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče, 

h) Informování uchazečů o rozhodnutí.           [8] 

 

Organizace zpravidla přistupují ke kombinaci dvou či více výše uvedených kroků. 

Záleţí na charakteru a obsahu práce na obsazovaném pracovním místě a na významu tohoto 

místa pro organizaci. 

Vyhodnocovací fáze můţe mít dvě podoby. První se zaměřuje na tzv. komplexní 

posuzování, kdy uchazeči absolvují všechny kroky, které byly pro příslušné místo zvoleny. 



 

 

V druhé podobě jsou uchazeči vyřazováni po kaţdém kroku, v němţ nebyli dobří (vyřazovací 

postup). Stále častěji však organizaci přistupují ke smíšenému postupu, kdy část postupu má 

vyřazovací a část komplexní charakter.            [9] 

 

2. 3. 4 Metody výběru pracovníků 

Existuje celá řada metod, které slouţí k výběru pracovníků. Nyní budou popsány 

nejdůleţitější z nich. 

 

a) Dotazník 

Úkolem dotazníků je zjistit povahu člověka (temperament, osobní rysy apod.) a 

posoudit, jak je na tom ve srovnání s ostatními uchazeči, resp. vzhledem k normě.               [6] 

 

Dle Armstronga poskytují dotazníky vhodně strukturovanou základnu pro třídění 

uchazečů podle jejich vhodnosti a pro sestavení seznamu úspěšných uchazečů, kteří budou 

následně pozváni k dalším výběrovým procedurám.           [1] 

 

Ačkoliv v minulosti byl vyuţíván jeden typ dotazníku, v současné době je pouţíváno 

více variant, které jsou diferencovány pro různé kategorie pracovních funkcí. Je zpravidla 

vyplňován všemi uchazeči, kteří chtějí v organizaci pracovat, a následně zakládán do 

osobního spisu (v případě přijetí uchazeče).                                  [9] 

 

Výhody a nevýhody dotazníku dle Evangelu 

Výhody  

 Časová úspora, 

 Moţnost srovnání s podobnými typy lidí, 

 Rychlé vyhodnocení, 

 Moţnost pracovat individuálním tempem. 

 

Nevýhody   

 Časově náročné při vytváření, 

 Malá moţnost individuální odpovědi.          [6] 

b) Zkoumání ţivotopisu 



 

 

Metoda, která se zaměřuje na zkoumání informací, uvedených v ţivotopise. Přestoţe 

uchazeči v prvé řadě zaměřují na dosaţené vzdělání a profesní zkušenosti, mnohdy jiţ podle 

ţivotopisu lze odhadnout osobnost uchazeče. Zkoumání ţivotopisu je oblíbenou metodou 

výběru pracovníků, zpravidla se však pouţívá v kombinaci s metodou jinou.                        [9] 

 

c) Testy pracovní způsobilosti 

Tvoří paletu testů nejrůznějšího zaměření. Jejich pouţívání často podléhá módě, bez 

ohledu na míru jejich spolehlivosti. Všeobecně bývají testy pracovní způsobilosti povaţovány 

za pomocné či doplňkové metody výběru pracovníků. Mezi testy pracovní způsobilosti patří 

nejčastěji tyto:                [9] 

 

 Testy inteligence 

„Mají sloužit k posouzení schopnosti myslet a plnit určité duševní požadavky (např. 

paměť, verbální schopnosti, prostorové vidění, schopnost numerického myšlení, rychlost 

vnímání, schopnost úsudku apod.).“                [9, s. 174] 

 

 Testy schopností 

Slouţí k hodnocení existujících i potenciálních schopností jedince a předpokladů jejich 

rozvoje.  Tyto testy jsou zaměřeny na celou škálu schopností. Patří zde například schopnosti 

mechanické, motorické, manuální, prostorové orientace ale i řada duševních schopností. Do 

tohoto bodu lze zařadit i testy vzdělanosti.            [9] 

 

 Testy osobnosti 

Na rozdíl od předešlých typů, lze tyto testy nazvat jako skutečně psychologické. Jsou 

sestaveny tak, aby ukázaly různé stránky uchazečovi osobnosti a povahy. Testovaná osoba 

musí například označovat osoby, předměty, činnosti, které akceptuje a které naopak odmítá. 

Tyto testy pracují s empiricky dokázanou skutečností, ţe osoby určitého odborného zaměření 

mají sklony mít podobné zájmy, podobné charakteristiky osobnosti.         [9] 

  

 Ostatní 

Patří sem metody, které se pro svou nízkou validitu pouţívají jen zřídka, či jen 

v některých zemích. Jedná se např. o grafologii (rozbor písma), která se hojněji pouţívá ve 

Francii, polygraf (detektor lţi), pouţívaný např. u amerických bezpečnostních sloţek, testy 

četnosti a drogové testy.             [9] 



 

 

 

Výhody a nevýhody testů dle Evangelu: 

Výhody: 

 Přesně hodnotitelné výsledky, 

 Rychlé vyhodnocení, 

 Moţnost zjistí aktuální úroveň schopností a předpokladů, 

 Časová úspora obou stran.            [6] 

 

Nevýhody: 

 Nezachytí individuálního rozpoloţení testovaného, 

 Neinformují, zda jsou předpoklady rozvinuty a pouţívány v praxi, 

 Časová náročnost při vytváření.           [6] 

 

d) Assessment centre 

Tento anglický výraz se zpravidla nepřekládá, avšak kdysi byl přeloţen a to jako 

kompletní diagnosticko-výcvikový program.
2
  

Dle Armstronga nastal boom této metody v polovině devadesátých let. V současné době 

je tato metoda velmi rozšířená a to zejména ve velkých a zahraničních firmách. Oblíbená je i 

pro svou širokou škálu pouţití. Krom výběru zaměstnanců ji lze pouţít také ke zjišťování 

potřeb vzdělávání u zaměstnanců nebo k metodám výcviku na budoucí situace či pozice.    [1] 

 

 Evangelu uvádí, ţe ačkoliv je tato metoda náročnější na organizaci, díky sérii testů a 

týmu hodnotitelů se pod odborným vedením jedná o velmi efektivní nástroj výběru. Stejně 

jako u všech ostatních metod, je důleţité na počátku analyzovat skutečné potřeby obsazované 

pozice a stanovit si profil kandidáta. Důleţitá je zde role personalisty, jeţ musí zaškolit 

všechny členy hodnotící komise, objasnit jim cíle jednotlivých metod a dohlíţet nad 

průběhem celého programu.             [6] 

 

  

                                                 
2
 Termín diagnosticko-výcvikový program byl pouţit v české verzi knihy Milkovich, G. T. – Boudreau, J. W.: 

Řízní lidských zdrojů. Praha, Grada 1993. Termín assessment centre se však natolik ve světě vţil, ţe se zpravidla 

do národních jazyků nepřekládá. 



 

 

Průběh assesment centra 

1. Vytvoření přiměřeně velké skupiny uchazečů a jejich uvedení do zařízení, kde bude 

program probíhat. 

2. V AC je zpravidla 6 – 8 posuzovatelů. Tito posuzovatelé mohou být nejen z dané 

organizace (manaţeři vyškolení pro tyto účely a zastávající funkci o dva stupně výš, neţ 

je obsazovaná pozice), ale vhodné je i vyuţít sluţeb odborníků (např. externích 

psychologů). 

3. Během dvou aţ čtyř dnů absolvují uchazeči tyto úkony: 

a) Pohovory, 

b) Úkoly simulující kaţdodenní problémy obsazovaného pracovního místa. Je moţné 

simulovat i frekvenci a naléhavost plnění těchto úkolů a tím zkoumat schopnosti 

uchazeče v podmínkách různé úrovně stresu, 

c) Řešení případových studií, které jsou skupinově či individuálně diagnostikovány a 

řešeny, 

d) Neřízená skupinová diskuse. Zpravidla představuje úkol, kdy kaţdý z účastníků 

dostane určitou roli, ve které musí argumentovat a přesvědčovat ostatní. Právě tyto 

parametry se posuzují, 

e) Manaţerské hry. V nich je simulována organizace, její vnitřní i vnější podmínky a 

popsána situace, pro niţ se musí týmově učinit rozhodnutí, 

f) Testy osobnosti, 

g) Testy schopností.             [9] 

 

Forma AC musí odpovídat povaze obsazovaného místa a organizaci, ve které toto místo je. 

 

Výhody a nevýhody assessment centra dle Evangelu 

Výhody 

 Moţnost obměny pro různé pozice, 

 Navození situací z práce, 

 Moţnost posoudit intelektovou úroveň, 

 Rozpoznání sociální angaţovanosti, 

 Získání komplexní diagnostiky o uchazeči. 

 

 

Nevýhody  



 

 

 Nejednotné hodnocení hodnotitelského týmu, 

 Časová náročnost pro všechny strany, 

 Ekonomická náročnost.            [6] 

 

e) Výběrové pohovory 

„Účelem výběrového pohovoru je získání a posouzení takových informací o uchazeči, 

které umožní posoudit budoucí pracovní výkon na pracovním místě a porovnat jej s výkony 

jiných uchazečů. Některé z těchto údajů jsou uvedeny v dotazníku, cílem pohovoru je tedy 

doplnit tyto údaje podrobnějšími informacemi o zkušenostech a osobních vlastnostech. Díky 

otevřenější atmosféře, která u těchto pohovorů panuje, lze i posoudit, zda jedinec „zapadne“ 

do organizace. Toto posouzení může být subjektivní a často i zkreslené, přesto je považováno 

za nezbytné.“                [1, s. 369] 

  

1. Můţe uchazeč vykonávat danou práci? 

2.  Chce uchazeč vykonávat danou práci?  

3. Jak zapadne uchazeč do organizace?          [1] 

 

Organizace výběrových pohovorů 

Organizace pohovorů bude záviset na typu pohovoru, který bude probíhat. Ve většině 

případů by měla mít tuto podobu: 

 Přihlášeným uchazečům by mělo být sděleno, ať uţ písemně či telefonicky, kdy a 

kam se mají dostavit a po kom se ptát. Je důleţité vhodně zvolit dobu konání 

pohovoru (např. i odpolední hodiny) tak, aby vyhovovala i uchazečům, kteří se 

nemohou během pracovní doby uvolnit ze svého dosavadního zaměstnání. 

 Pokud se sídlo podniku obtíţně hledá, je nutné poslat uchazečům mapku, s popisem 

dopravních spojení, kterými se mohou do podniku dopravit. 

 O příchodu uchazečů by měl být informován vrátný nebo bezpečnostní sluţba. Na 

uchazeče udělá dojem, kdyţ se dozví, ţe je očekáván. 

 Účastníky pohovoru je důleţité uvítat, nabídnout jim občerstvení, ukázat jim, kde je 

nejbliţší toaleta.  

 Prostředí, v kterém uchazeči čekají na samotný pohovor, by mělo být klidné a 

pohodlné.  

 Je-li místnost pro pohovory vzdálená, je vhodné účastníky do této místnosti 

doprovodit. 



 

 

 Místnost, určená k pohovorům, by měla zajišťovat soukromí, vyloučeny by měly být 

také rušivé vlivy okolí (klepání, vyzvánění telefonů apod.). Tazatelé by neměli sedět 

za stolem, vytvářelo by to psychologickou bariéru. 

 Tazatelé by měli být informováni o programu pohovorů. 

 Na začátku pohovoru by měl být uchazeč informován o podniku, o pracovním místě, 

o které se uchází apod. Samotný průběh pohovoru se odvíjí od typu pohovoru, který 

je aplikován (individuální, skupinový, panelový, strukturovaný, nestrukturovaný, 

polostrukturovaný). Ponechán by měl být prostor i pro diskusi o pracovních 

podmínkách. Na jednání o platu a zaměstnaneckých výhodách je v této fázi brzo, 

avšak je vhodné vytvořit základy pro tyto diskuse. 

 Seznámení uchazeče s tím, co bude následovat po pohovoru (jakým způsobem a do 

kdy bude vyrozuměn o výsledku pohovoru). 

 Po přijetí uchazeče se doporučuje sledovat jeho pracovní výkon a porovnat jej 

s předpověďmi, které byly vytvořeny během procesu výběru. Toto zkoumání je 

pouţito k validaci pouţité metody a k prověření schopnosti tazatelů.      [1] 

 

Pokládání otázek 

Uchazeč by měl být v průběhu rozhovoru povzbuzován, aby mluvil většinou sám. 

Úkolem tazatele tedy je, aby přiměl uchazeče k řeči a získal tak všechny potřebné informace. 

K tomu slouţí řada správně poloţených otázek.           [1] 

 

Otevřené otázky (otázky s otevřeným koncem) 

Jsou nejvhodnější k tomu, aby se uchazeči rozhovořili. Proto se pokládají zejména na 

začátku pohovoru, aby se uchazeč uvolnil a uklidnil. Tyto otázky jsou charakteristické tím, ţe 

na ně nelze odpovědět pouhé ano či ne, ale uchazeč je nucen odpovědět celou větou, kterou 

posléze rozvíjí. Nejčastěji bývají formulovány takto: 

 Ráda bych, abyste mi něco řekl o práci, kterou vykonáváte na současné pracovní 

pozici. 

 Co víte o … ? 

 Mohl byste uvést nějaké příklady?           [1] 

I na otevřenou otázku se dá odpovědět jedním slovem. Nebo naopak mnoha větami, 

které zbytečně zacházejí do podrobností. Proto je nutné zajistit, abychom dostali potřebná 

fakta a aby byl hovor neustále v chodu a pod kontrolou.          [1] 

 



 

 

Otázky jdoucí do hloubky 

Slouţí k získání dalších podrobností a k ujištění, ţe se dozvídáme všechny skutečnosti. 

Pouţívají se v případech, kdy máme podezření, ţe uchazeč zamlčuje závaţné informace nebo 

v případě, kdy jeho odpovědi jsou moc obecné. Správně vyškolený tazatel takové situace 

pozná a ví, jakým způsobem se doptat, aby získal potřebné informace. Například: 

 Řekla jste mi, ţe máte zkušenosti s …. Mohla byste mi říct něco více o tom, co jste 

tam dělala? 

 Mohla byste mi podrobněji popsat metody, které jste pouţívala?                             [1] 

 

Konkretizující otázky 

Cílem těchto otázek je vyjasnit nějakou skutečnost. Předpokládá se, ţe odpověď bude 

jasná, srozumitelná a krátká. Má za následek stručné faktické tvrzení bez jakýchkoliv 

podrobností. Jedná se o otázky typu: 

 Proč k tomu došlo? 

 Jak tato situace vznikla? 

 Kdo jiný se toho zúčastnil?            [1] 

 

Hypotetické otázky 

Pouţívají se ve strukturovaných pohovorech, kdy je navozena určitá situace, na kterou 

musí reagovat. Většinou bývají připraveny předem a mají prověřit, jak by uchazeč přistupoval 

k typickým problémům. Jsou to otázky typu: 

 Co byste dělal, kdyby….?                       [1] 

 

Otázky zaměřené na chování 

Odpovědi na tyto otázky mají ukázat, jak by se uchazeč choval v situacích, které jsou 

kritické pro úspěšný výkon práce na pracovním místě. Například: 

 Můţete uvést příklad, kdy jste přesvědčila ostatní, aby podnikly neobvyklé kroky?  [1] 

 

  



 

 

Otázky zaměřené na způsobilost 

Smyslem těchto otázek je zjistit, co uchazeč zná, jaké má schopnosti a dovednosti. 

Cílem těchto otázek je získat informace ukazující míru, v jaké vyhovuje specifikaci 

pracovního místa. Otázky mohou vypadat takto: 

 Co víte o…? 

 Mohla byste mi říci jakou a kolik zkušeností máte s …?         [1] 

 

Otázky týkající se motivace 

Zjišťují, v jaké míře je uchazeč motivován. Tato míra se zjišťuje spíše dedukcí neţ 

přímými otázkami. Typy otázek: 

 Proč jste se odtud rozhodla odejít? 

 Jak jste toho dosáhla?  

 Jaké obtíţe jste překonala?             [1] 

 

Otázky udrţující plynulost pohovoru 

Cílem otázek je udrţovat plynulý chod pohovoru. Mohou mít následující podobu: 

 Co se stalo pak? 

 Můţeme nyní přejít k …?             [1] 

 

Otázky, kterým je třeba se vyhnout 

Jakékoliv otázky, které mohou být vykládány jako předpojaté vůči lidem určitého 

pohlaví, rasy nebo tělesné vady. Doporučuje se neptat na otázky typu: 

 Plánujete ještě nějaké děti? 

 Trápí vás, ţe jste příslušníkem této etnické skupiny?         [1] 

 

Další typy otázek 

 Ověřovací otázky, 

 Otázky týkající se kariéry, 

 Otázky zaměřené na práci, 

 Otázky týkající se mimopracovních zájmů.           [1] 

 

  



 

 

Typy výběrových pohovorů 

 Dle mnoţství a struktury účastníků 

Individuální pohovory  

Můţe být označován jako pohovor typu 1+1. Jedná se v podstatě o diskuzi mezi čtyřma 

očima, které poskytuje příleţitost k navázání úzkého vztahu mezi uchazečem a tazatelem. 

Tazatelem zpravidla bývá přímý nadřízený obsazovaného pracovního místa. 

V případě, ţe nejde o sérii individuálních pohovorů jednoho uchazeče s různými 

tazateli, existuje nebezpečí vzniku chybného nebo povrchního rozhodnutí.      [1] 

 

Pohovorové panely 

Jedná se o pohovor uchazeče se skupinou posuzovatelů. Tato skupina se skládá ze tří aţ 

čtyř osob, jeţ jsou důkladně seznámeny s obsazovaným pracovním místem. Doporučuje se, 

aby členy panelu byli bezprostřední nadřízený obsazovaného pracovního místa, personalista a 

psycholog. Vhodnými členy mohou být také vyšší nadřízení nebo současní drţitelé stejného 

pracovního místa. 

Tazatelé mohou mezi sebou diskutovat o svých dojmech, o uchazečově chování a tím 

prohloubit jakékoliv povrchní posuzování. Pohovor se tak stává všestrannější a 

objektivnější.                                                                                                                            [9] 

 

Postupný pohovor 

Představuje sérií pohovorů typu 1+1 s různými posuzovateli. Cílem tohoto pohovoru je 

zachovat výhody a překonat nevýhody předchozích dvou typů pohovorů. Postupný pohovor je 

pro uchazeče časově náročnější a únavnější. Tazatelé často pokládají stejné otázky, a proto se 

nezřídka stává, ţe s kaţdým dalším pohovorem se sniţuje spontánnost odpovědí.                 [9] 

 

Skupinový (hromadný) pohovor 

Jedná se o pohovor, kterého se účastní skupina uchazečů a jeden nebo více 

posuzovatelů. Pouţívá se především pro posouzení chování uchazeče ve skupině. Na jedné 

straně šetří čas a umoţňuje poznat osobnost uchazeče. Nezabezpečuje však všestranné 

posouzení kaţdého uchazeče a můţe dokonce dojít k tomu, ţe někteří uchazeči uniknou 

pozornosti. 

Tento typ pohovoru je náročný na připravenost, schopnosti a pozornost 

posuzovatele.                                                                                                                            [9] 

 Dle obsahu a průběhu pohovorů 



 

 

Nestrukturovaný (volně plynoucí) pohovor 

Vyznačuje se tím, ţe obsah, postup i časový rozvrh jsou utvářeny průběhem pohovoru. 

Často nejsou stanoveny ani cíle pohovorů, a pokud ano, tak jen rámcově. Tato forma není 

povaţována za nejvhodnější, protoţe nezaručuje srovnatelnost způsobilosti uchazečů, nedává 

jim stejnou šanci a často „svádí“ k subjektivnímu hodnocení uchazečů. Umoţňuje sklouznout 

i k osobním otázkám, či k otázkám, které nesouvisí s poţadavky pracovního místa Je citlivý 

na tzv. halo efekt
3
 a umoţňuje posuzovateli, aby u uchazeče hledal kvality, které sám 

preferuje a rozhodoval se na základě nich.                               [9] 

 

Strukturovaný (standardizovaný) pohovor 

Je pravým opakem nestrukturovaného pohovoru – tzn., ţe obsah, pořadí otázek i čas, 

který bude těmto otázkám věnován, je předem připraven a plánován. Všechny otázky jsou 

poloţeny všem uchazečům, k posouzení jejich odpovědí pak slouţí modelové odpovědi 

Strukturovaný pohovor je povaţován za přesnější, efektivnější a spolehlivější, protoţe 

sniţuje pravděpodobnost opomenutí některých nezbytných skutečností, redukuje také 

moţnost subjektivního hodnocení. Je však náročnější na přípravu a také na dokumenty, které 

musí být archivovány. To umoţňuje nejen čelit případným stíţnostem, ale také ke zkoumání a 

zlepšování procesu výběru.             [9] 

 

Polostrukturovaný pohovor 

Snaţí se spojit výhody a eliminovat nevýhody předchozích dvou typů pohovorů. 

Pohovor je rozdělen do dvou částí, které na sebe volně navazují, či se dokonce prolínají. 

V první části je pohovor strukturovaný, přičemţ se volným stylem přechází k pohovoru 

nestrukturovanému, pro něţ jsou stanoveny cíle, kterých musí být dosaţeno. Tazatel můţe 

sledovat i linii otázek, které vyplývají ze situace a mohou přinést další uţitečné informace. 

Tato metoda je velmi náročná na schopnosti posuzovatelů a vyţaduje jejich důkladné 

proškolení.                [9] 

 

  

                                                 
3
 Halo efektem se nazývá první dojem, který uchazeč vyvolá. Tímto prvním dojmem je pak ovlivňována celá 

dobu pohovoru i následné posuzování uchazeče. 



 

 

Výhody a nevýhody pohovorů dle Armstronga 

Výhody  

 Poskytují příleţitost pokládat kontrolní a do hloubky jdoucí otázky, které se týkají 

dosavadních zkušeností a schopností a prozkoumat, zda jsou tyto schopnosti 

v souladu s tím, co poţaduje dané pracovní místo. 

 Umoţňují prezentaci pracovního místa a organizace a také umoţňují naznačit některé 

podmínky psychologické smlouvy. 

 Poskytují uchazečům příleţitost zeptat se na podrobnosti, které je zajímají – např. 

podrobnosti pracovního místa, vzdělávání, perspektivy kariéry, pracovních podmínek 

apod. 

 Umoţňuje setkání tváří v tvář, takţe osoba, vedoucí pohovor můţe posoudit, do jaké 

míry je uchazeč pro organizaci vhodný a zdali zapadne do současného kolektivu 

pracovníků. 

 Uchazeči poskytuje prostor pro posouzení pracovního místa, organizace i osoby 

vedoucí pohovor.                         [1] 

 

Nevýhody  

 Nedostatečná validita v předvídání pracovního výkonu.  

 Nedostatečná spolehlivost v měření téhoţ u různých uchazečů. 

 Spoléhá se na dovednosti osobnosti vedoucí pohovor. Ty však často nejsou 

dostačující. 

 Můţe dojít k tomu, ţe se pozapomene na hodnocení schopností vykonávat různé 

úkoly pracovního místa a hovor se odkloní jiným směrem. 

 Riziko subjektivního hodnocení uchazeče vedoucím pohovoru.                  [1] 

 

f) Zkoumání referencí 

Metoda zaloţena na zkoumání referencí z předchozích pracovišť. Tato metoda je populární 

především v USA, u nás jiţ méně.               [9] 

 

g) Lékařské vyšetření 

Tato metoda se pouţívá především v profesích, kde by mohlo dojít k ohroţení zdraví 

jiných lidí, nebo tam, kde by povaha práce mohla způsobit další zhoršení zdravotního stavu. 

Avšak v některých případech můţe být povaţována za diskriminační.           [9] 

h) Přijetí nejlepších uchazečů na zkušební dobu 



 

 

Tato metoda spočívá v tom, ţe organizace příjme nejúspěšnější uchazeče na zkušební 

dobu, během níţ monitoruje jejich pracovní výkon. Nejlepšího uchazeče si organizace 

ponechá, ostatní propustí ve zkušební době. Ačkoliv je tato metoda vnímaná jako 

nejefektivnější, v ČR se často neaplikuje, protoţe je nákladná a organizačně náročná. Také 

vzhledem k neúspěšným uchazečům je tato metoda nešetrná, protoţe se jim v ţivotopise 

objeví údaj, ţe byli propuštěni ve zkušební době, coţ na potenciální zaměstnavatele můţe 

působit negativně.                        [9] 

 

2. 3. 5 Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 

Existuje celá řada zásad, kterých by se organizace, při výběru zaměstnanců, měli drţet. 

Nyní budou popsány nejdůleţitější z nich. Základním pravidlem by mělo být zaměstnávání 

pouze podle schopností vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. Organizace by se 

měly vyhnout zaměstnávání na základě jiných kritérií, kterými jsou např. osobní sympatie, 

příbuzenský vztah, vzhled, pohlaví či věk uchazeče. Samozřejmostí by mělo být důsledné 

dodrţování platných zákonů. 

Nelze také zapomínat na to, ţe výběr zaměstnanců je oboustranná záleţitost, tzn., ţe 

organizace si vybírá uchazeče, ale také uchazeči si vybírají organizaci. Proto by jednání 

s uchazeči mělo být nanejvýš korektní. 

Veškeré dokumenty, poskytované uchazečem pro účely výběru by měly být povaţovány 

za důvěrné a v případě neúspěchu navráceny uchazečům. 

Při výběru zaměstnanců se pouţívají kombinace výběrových metod, ţádná z nich by 

však neměla sniţovat důstojnost a lidská práva uchazečů.  

Velice důleţité jsou také role osob, zúčastňujících se výběrových procedur na straně 

organizace. Ty by měly být důkladně připravené (obeznámené s materiály uchazečů) a 

obeznámené nejen s výběrovými procedurami, ale také s daným pracovním místem a s cíli 

organizace. 

Proces výběru zaměstnanců by měl být dobře organizovaný, nenáročný na 

administrativní práce a měl by v maximální míře šetřit čas obou stran. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, nemělo by se zapomínat na to, ţe jako nejspolehlivější 

metoda se jeví výběrový pohovor, proto by měl být nezbytnou součástí kaţdého výběrového 

řízení.                   [9] 

 



 

 

2. 4 Přijímání pracovníků 

Jsou-li výběrové procedury u konce, nastal čas vybrat vhodného uchazeče. O tom, ţe 

byl kandidát úspěšný lze informovat mnoha způsoby. Nejvhodnější je kombinace ústního 

sdělení (telefonní hovor, osobní návštěva), následována dopisem s nabídkou zaměstnání. 

Protoţe se situace mezi dobou pohovoru a vyrozuměním můţe změnit a daný uchazeč uţ 

nemusí mít zájem o práci v naší organizaci, je vhodné jej v dopise vyzvat, aby do určitého 

data písemně potvrdil svůj zájem.                [8] 

 

Dle Urbana bychom neměli s nabídkou práce nejúspěšnějšímu kandidátovi otálet. Nelze 

totiţ vyloučit, ţe kandidát absolvuje i jiná výběrová řízení, ve kterých můţe být úspěšný. 

Prodluţováním doby odezvy tak sniţujeme naději, ţe odpověď kandidáta bude kladná. Po 

předloţení oficiální nabídky můţe dojít mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k negociaci, 

zahrnující navrţenou výši platu, pracovní podmínky, kariérní perspektivy atd. Jistou míru 

negociace lze očekávat u některých manaţerských a obchodních pozic.        [14] 

 

Podle Dale by nabídka zaměstnání měla jasně vymezit: 

 Název pozice a popis pracovní náplně, 

 Veškeré relevantní podmínky, které se k nabídce vztahují (doloţení kvalifikace, 

reference, zdravotní vyšetření nebo úspěšné dokončení zkušební doby), 

 Podmínky zaměstnání (pracoviště, pracovní doba apod.).                  [5] 

 

Neúspěšní kandidáti jsou zdvořile odmítnuti písemným vyrozuměním. Doporučuje se 

neodmítat všechny uchazeče, ale ponechat si ty, kteří se umístili za vybraným uchazečem pro 

případ, ţe by nejúspěšnější kandidát nabídku práce neakceptoval. V momentě, kdy se 

pozitivně vyjádří (případně podepíše smlouvu) odmítneme i tyto „náhradní“ uchazeče. 

 

Odmítnutí by nemělo být strohé. Mělo by obsahovat poděkování, za projevený zájem o 

práci v naší společnosti a politování, ţe v současné chvíli byl vybrán jiný, vhodnější uchazeč. 

Často se zařazuje zdvořilostní fráze, vyjadřující naději, ţe v případě uvolnění stejného nebo 

podobného pracovního místa budou neúspěšní uchazeči osloveni. Odmítnutí uchazeči si tak 

uchovávají určitou naději na budoucí zaměstnání ve firmě a odmítnutí se nezdá tak 

striktní.                                                                                                                                      [8] 



 

 

2. 4. 1 Formální náleţitosti přijímání pracovníka 

Koubek povaţuje za nejdůleţitější formální náleţitosti přijímání pracovníka přípravu a 

podepsání pracovní smlouvy.                 [8] 

 

Nemělo by se zapomínat na to, ţe pracovní smlouva je dvoustranný akt, a proto by se jiţ 

v průběhu přípravy pracovní smlouvy měl přijímaný pracovník seznámit s návrhem smlouvy 

a vyjádřit se k němu. Organizace by měla také respektovat právo pracovníka vyjednávat o 

podmínkách smlouvy.              [8] 

 

Náleţitosti pracovní smlouvy 

Zákoník práce uvádí rozsah, který je povinen zaměstnavatel se zaměstnancem 

dohodnout. Jedná se o: 

 Druh práce, na který je pracovník přijímán, 

 Místo výkonu práce, 

 Den nástupu do práce.            [8] 

 

Tyto tři body lze povaţovat za opravdové minimum, které je nutné uvést. Avšak jak 

zaměstnanec, tak zaměstnavatel by měli mít zájem na tom, aby pracovní smlouva byla pokud 

moţno co nejjasnější a dostatečně podrobná.           [8] 

 

Koubek (2007) doporučuje, aby nebyl opomenut ani jeden z následujících bodů: 

 Název pracovního místa, na který je pracovník přijat, 

 Bliţší informace o pracovních povinnostech, 

 Komu je pracovník odpovědný, 

 Pracovní podmínky související s pracovním místem, 

 Místo výkonu práce, 

 Datum nástupu do zaměstnání, termínovanou pracovního poměru, 

 Další dohodnuté skutečnosti.                      [8] 

 

V České republice bývá zvykem definovat pracovní povinnosti, pravomoci, 

odpovědnost i nároky pracovníka velmi široce a neurčitě. Tyto praktiky nejsou vhodné, 

mohou totiţ vyvolávat konflikty plynoucí z různého výkladu jak na straně pracovníka, tak na 

straně zaměstnavatele.              [8] 



 

 

Důleţitá je také specifikace odpovědnosti za práci. Častou praxí bývá, ţe pracovníkovi 

zadává úkoly nejen přímý nadřízený, ale také vyšší nadřízení v přímé, či boční linii. Je to však 

důsledek špatné organizace práce a můţe negativně ovlivňovat pracovní výkon. Nejasná 

odpovědnost tedy můţe být také zdrojem konfliktů a zhoršování vztahů ve firmě.      [8] 

 

Vzhledem k prevenci nedorozumění a konfliktů je vhodné specifikovat v pracovní 

smlouvě také oblast odměňování, zaměstnaneckých výhod, pracovního prostředí, reţimu 

práce apod.                [8] 

 

Zákoník práce nařizuje uvést pracoviště, na které se pracovník přijímá a v které lokalitě 

se toto místo nachází. Jakékoliv převedení na jiné pracovní místo či pracoviště musí být 

doprovázeno změnou pracovní smlouvy nebo dodatkem k pracovní smlouvě.                       [8] 

 

Datum nástupu do práce nebývá v pracovních smlouvách opomíjeno. Ani to, zdali se 

jedná o smlouvu na dobu neurčitou (netermínovanou), či na dobu určitou (termínovanou 

pracovní smlouvu). Není-li tato termínovanost ve smlouvě stanovena, je pracovní poměr 

povaţován za pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou. Při rozhodování o tom, zda uzavřít 

smlouvu na dobu určitou či neurčitou, je důleţité zvaţovat všechna pro a proti. Výhodou 

smlouvy na dobu neurčitou je to, ţe zaměstnanci hledají dlouhodobější jistotu zaměstnání a 

zaměstnavatel se tak stává pro ně atraktivním. Uzavírání smluv na dobu určitou můţe působit 

na efektivitu zaměstnanců dvojím způsobem. Jedny motivuje k lepším pracovním výkonům a 

zvýšení flexibility, jiné naopak demotivuje a inspiruje k odchodu z organizace.       [8] 

 

A v neposlední řadě se doporučuje, aby byly v pracovní smlouvě zohledněny všechny 

aspekty práce na daném pracovním místě, včetně všech předvídatelných moţností. 

Po podpisu pracovní smlouvy následuje zařazení pracovníka do personální evidence. To 

obnáší pořízení osobní karty, mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení, 

vystavení firemního průkazu apod. Rozsah informací pro potřeby personální evidence se 

můţe v jednotlivých firmách lišit, avšak existuje určitý minimální rozsah, který by měl být 

poţadován kaţdou organizací.             [8] 

 

  



 

 

Dle Koubka (2007) se jedná se o tyto údaje: 

 Příjmení (rodné příjmení), jméno, titul, 

 Datum a místo narození, 

 Rodné číslo, 

 Rodinný stav, informace o nezletilých dětech, 

 Adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail, 

 Adresa přechodného bydliště, 

 Státní příslušnost, 

 Zdravotní stav, 

 Údaje o kvalifikaci (vzdělání, praxe), 

 Informace o eventuálním pobíraném důchodu a jeho druhu, 

 Datum vzniku pracovního poměru, 

 Pracovní zařazení ve firmě, 

 Místo pracoviště ve firmě.             [8] 

 

Po absolvování všech administrativních procedur je nutné nového pracovníka do 

organizace uvést. Zavést jej na pracoviště, představit ho kolegům a nadřízeným a seznámit jej 

se vším, co ho v následujících měsících čeká. To uţ je ale součástí další kapitoly. 

 

  



 

 

2. 5 Proces adaptace zaměstnanců 

Nyní jsme ve fázi, kdy jsme učinili nabídku zaměstnání nejúspěšnějšími kandidátovi a 

ten jí přijal. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe tím je vše ukončeno. Není tomu ale tak. 

Následuje další fáze, která je neméně důleţitá jako samotný výběr zaměstnance. A tou je 

adaptace nového zaměstnance. 

 

Jak uvádí Dále, aby byl celý výběrový proces úspěšně ukončen, musí uchazeč: 

 Zahájit pracovní činnost, 

 Být přijat novým týmem, 

 Zakončit zaučovací období.            [5] 

 

Koubek shrnuje adaptaci a následné vzdělávací aktivity do pojmu orientace pracovníků. 

Orientaci pracovníků definuje Koubek jako: „Důkladně promyšlený a pro kaţdý druh 

pracovních míst, kaţdé pracoviště i organizaci specifický program adaptačních a vzdělávacích 

aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníků (popřípadě 

pracovníků přecházejících v rámci organizace na jiné pracoviště či pracovní místo) s jejich 

novými pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálním prostředím, ale 

také s potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud moţno co 

nejdříve dosáhl poţadované úrovně. Jeho úkolem je zkrátit období, po které tento pracovník 

nepodává standardní výkon a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním 

prostředí.“                [9, s. 192] 

 

Dle Vochozky a Mulače je adaptace chápana jako: „proces aktivního přizpůsobování se 

člověka životním a pracovním podmínkám. Každý proces adaptace je charakterizován čtyřmi 

fázemi: 

 Přípravná fáze – zahrnuje období před změnami životních a pracovních podmínek 

(nespokojenost pracovníka na stávajícím pracovišti, přihláška do 

konkurzního/výběrového řízení apod.), 

 

 Fáze globální orientace – nastupuje počátkem působení nových podmínek (nástup 

na nové pracoviště, seznámení se s novými pracovními podmínkami) 

 Fáze uvědomělé orientace – zaměstnanec si začíná uvědomovat svůj vztah ke 

změněným podmínkám a již je schopen využít všech možností, které mu změna 

přinesla, 



 

 

 

 Fáze vpravení se do nových podmínek, do nového systému (adaptabilnost), 

popřípadě rezignaci na svou funkci, pokud nezvládne předchozí fáze“.      [14, s. 138] 

 

Orientace probíhá ve dvou liniích. První z nich je linie oficiální (formální). Tu lze 

chápat jako plánovitý proces zabezpečovaný personálním útvarem a bezprostředním 

nadřízeným. V druhém případě, tedy v neoficiální linii, je adaptace zajišťována víceméně 

spontánně spolupracovníky, či interakcí nového zaměstnance a spolupracovníků.      [9] 

 

2. 5. 2 Příprava týmu na přijetí nového člena 

Adaptace nového zaměstnance se nedotýká pouze jeho samotného, ale také stávajících 

zaměstnanců, které musíme na příchod nového kolegy připravit. Příchod nového pracovníka 

totiţ naruší zaběhnutou rutinu a stávající dynamiku týmu, coţ mohou současní zaměstnanci 

nelibě snášet.                [5] 

K problémům můţe docházet v případě, ţe: 

 Práce byla přerozdělena - současní zaměstnanci se neradi zbaví části práce, která je 

pro ně atraktivní. 

 Byly vymezeny nové úkoly, které budou tvořit část práce nového zaměstnance – 

to můţe současným zaměstnancům připadat jako příleţitost k rozvoji, kterou oni 

nedostali a která můţe nést vyšší plat.  

 Stávající zaměstnanec ţádal o dané místo a nebyl úspěšný – v takovém případě je 

důleţitá kvalitní zpětná vazba, kdy neúspěšný kandidát, ale i jeho okolí, pochopí, 

proč dané místo nezískal.  

 Nového pracovníka stávající zaměstnanci znají – můţe i nemusí být přínosem.  [5] 

 

Zde vzniká prostor pro manaţera, který můţe prvotní fáze adaptace nového pracovníka 

ovlivnit. Záleţí jen na něm, zda nalezne vhodný způsob, jak nového kolegu představit a jaké 

informace o něm sdělí. Není vhodné vylíčit nového kolegu jako „supermana“, ale naopak ani 

jeho kvality nikterak nesniţovat. Je potřeba najít rovnováhu mezi sdílností a 

tajnůstkářstvím.                                                                                                                        [5] 

 

Příprava přijetí nového zaměstnance zahrnuje tři části: 

 Zaučení,  



 

 

 Přijetí do týmu, 

 Vstupní zaškolení. 

 

Zaučení 

Typický zaučovací program má několik fázích, rozloţených do čtyř aţ šesti týdnů od 

příchodu zaměstnance na nové pracoviště.  

První den bývá vyplněn: 

 Seznámení s pracovištěm a vydáním základních pomůcek, jako jsou identifikační 

karta, parkovací karta, hesla atp., 

 Vysvětlením bezpečnostních a poţárních pravidel, 

 Představením klíčových pracovníků (pokud jiţ neproběhlo dříve), 

 Převzetí nezbytného vybavení a vysvětlení jednoduchých postupů, 

 Dokončení různého papírování. 

Zbytek týdne zabere setkávání s dalšími kolegy a seznamování s hlavními sloţkami 

práce. Je vhodné připravit zaměstnanci manuály popisující pracovní procesy a postupy či jiné 

příručky.                [5] 

 

Přijetí do týmu 

Jak jiţ bylo výše naznačeno, začlenění nového člena do týmu bude vyţadovat od 

kaţdého přizpůsobivost. Cílem adaptačního programu je pomoci zapadnout do týmu, učit se 

jeho pravidla a získávat povědomí o týmové kultuře a sociálních zvycích. 

Nový pracovník chce často přispět svým názorem a svými doposud nabytými 

zkušenostmi, avšak ne vţdy to je vítáno. Proto je vhodné přiřadit k novému zaměstnanci tzv. 

prostředníka, který pomůţe, aby nový člen porozuměl firemní a týmové kultuře. 

Ta můţe mít tři úrovně se svébytnými projevy: 

1. Chování – způsoby, jak se věci na konkrétním pracovišti dělají. Například, ţe se 

v kuchyňce nenechávají neumyté hrnky, po pracovní době se uklízejí stoly apod. 

2. Společné postoje – jak přistupujeme k práci. Například, ţe se nadává na obchodní 

oddělení a proč, ţe si děláme legraci z recepčního, kvůli jeho oblíbenému seriálu atp. 

3. Sdílené hodnoty – standardy, které všichni dodrţujeme, ale moc se o nich nemluví. 

Jsme zdvořilí k zákazníkům, vzájemná podpora v těţkých chvílích atp.       [5] 

 



 

 

Aby nový člen zapadl do týmu, musí se přizpůsobit všem těmto úrovním. Ty však 

nebývají uvedeny v ţádném vstupním seznamu. Proto je důleţité, aby prostředník neformální 

a vstřícným způsobem vysvětlil jejich důleţitost a fungování v praxi.        [5] 

 

Vstupní zaškolení 

Jiţ z výběrového procesu máme představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky nového 

zaměstnance. Z toho lze vycházet při plánování vstupního zaškolení. To má slouţit k tomu, 

aby co nejlépe splňoval poţadavky plynoucí z pracovního místa.         [5] 

 

Vstupní zaškolení je prováděno v několika fázích: 

1. fáze 

Novému zaměstnanci jsou ukázány rutinní činnosti v zaměstnání. Patří sem úkoly, které 

tvoří jádro zaměstnání a vyskytují se nejčastěji. O toto základní zaškolení lze poţádat 

spolupracovníky, kteří názorně předvedou, jak se daná práce provádí. Důleţité je, aby tento 

kouč byl skutečně efektivním pracovníkem a neučil tak nové zaměstnance svým zlozvykům a 

chybám.                [5] 

 

2. fáze 

Nový pracovník se stává schopnější a jistější, proto i počet úkolů, které má vykonávat, 

roste. Zaškolení pracovníka probíhá poskytováním zpětné vazby a koučováním v oblastech, 

kde potřebuje pomoci. Rozšíření počtu úkolů probíhá soustavně a plynule dle schopností 

nového zaměstnance.               [5] 

 

3. fáze 

K této fázi se přechází aţ v momentě, kdy se nový pracovník zavede jako efektivní a 

přijímaný člen týmu. Tato cílová meta představuje odrazový můstek pro to, aby se nový 

zaměstnanec stal plně kompetentní a výkonný.           [5] 

 

Časový harmonogram procesu adaptace dle Koubka 

 

  
Předání vybraných písemných materiálů. Před sepsáním smlouvy 

Podepsání pracovní smlouvy Ústní a písemné informace poskytnuté personalistou a 

budoucím bezprostředním nadřízeným. 

Udrţování kontaktu mezi bezprostředním 

nadřízeným a novým pracovníkem, pomoc při 

řešení případných problémů (ubytování apod.). 

Nástup do práce Provedení po organizaci a příslušném útvaru, 



 

 

Hodnocení pokroku 

Dale uvádí hodnocení pokroků, které je pouţitelné pro kaţdého nového pracovníka 

v organizaci. Délka adaptačního procesu můţe být různě dlouhá. Záleţí na povaze, zdatnosti a 

sloţitosti práce na daném pracovním místě a zejména na schopnosti jedince učit se nové věci.  

Doporučuje se nepodceňovat adaptační fázi. Mnohdy je přirovnávána k budování 

základů nové budovy, kdy pokud je ta postavena dobře, zbytek budovy se bude stavět snadno 

a výsledek bude trvalý.                 [7] 

 

Hodnocení pokroku dle Margaret Dale: 

Konec prvního týdne 

Je nutné zkontrolovat, ţe pracovník: 

 Byl všem představen, 

 Obdrţel potřebné vybavení, 

 Vyzná se na pracovišti a na všech místech, kam bude docházet, 

 Obdrţel informace o pracovních postupech a strategiích a porozuměl jim, 

 Byla mu vysvětlena jeho pracovní role v celkovém uspořádání organizace, 

 Seznámil se s hlavními pracovními úkoly a dostal základní vstupní školení.           [7] 

 

Konec prvního měsíce 

Zkontrolujte, zda pracovník: 

 Rozumí roli, jakou jeho práce hraje v rámci organizace, 

 Společně zhodnoťte pokrok v pracovních úkolech a ve vstupním zaškolování. 

 

Účelem tohoto setkání je určit, jestli existují oblasti, kde je nutné další doškolení a 

povzbuzení pracovníka.              [7] 

 

Konec druhého měsíce 

 Prověřte všechny klíčové sloţky zaměstnání, 

 Udělejte revizi pokroku podle plánu osobního rozvoje a daných kritérií, 

 Poskytněte koučink a stanovte další kroky osobního rozvoje.        [7] 

  



 

 

Konec třetího měsíce 

Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci končí zkušební lhůta, nastává čas na důkladnější 

revizi. Setkání umoţňuje zaměstnanci zhodnotit svůj pokrok, své začlenění do týmu a vyjádřit 

své obavy a starosti.  

Důleţité je poskytnout zaměstnanci zpětnou vazbu, podpořit ho a dohodnout se na 

dalším osobním rozvoji, který umoţní, aby se zaměstnanec plně zhostil svých úkolů.           [7] 

 

Konec čtvrtého měsíce 

V tomto období mohou nastat dvě situace. První, kdy si nový zaměstnanec vede dobře a 

revize je pouze neformální záleţitostí. Na zaměstnance jiţ není nahlíţeno jako na nováčka, ale 

jako na plnohodnotného člena týmu, který plní své povinnosti v plném rozsahu. V tomto 

případě je na místě pouze pochvala a podpora zaměstnance, případně doškolení potřebných 

dovedností. 

V druhém případě není adaptační proces tak úspěšný. Důleţité je přijít na to, proč tomu 

tak je. Příčinou mohou být vztahy na pracovišti nebo nedostatečná míra pracovníka v určité 

oblasti (v nehorším případě ve všech oblastech). V tomto případě bude zapotřebí získat názor 

samotného zaměstnance a poskytnout mu zpětnou vazbu. Pracovník se musí dozvědět, v čem 

se má napravit a jak zlepšit svůj výkon. Řešením můţe být další školení či větší míra 

koučinku. Je-li problém v osobních vztazích, je nutné promluvit si s ostatními členy týmu a 

vyjasnit si, proč tomu tak je a hledat řešení.            [7] 

 

Konec pátého měsíce 

V případě, ţe vše pokračuje dobře, bude cílem tohoto setkání poskytnout podporu a 

stanovit, je-li třeba nějakého dalšího školení či podpory. Toto neformální setkání se stává 

podkladem k půlroční, oficiální revizi. 

Nevyvíjí-li se vše uspokojivě, je nutné podnítit procedurální opatření. K těm patří 

písemná upozornění, která dle váţnosti problému mohou mít formální či neformální podobu. 

V nich je jasně stanoveno, jaké kroky se od zaměstnance očekávají (jaká zlepšení, či změna 

chování) a popis podpory a asistence, kterou mu jsme schopni poskytnout.      [7] 

 

Konec šestého měsíce 

Není-li zaměstnanec ani po šesti měsících schopen pracovat dle našich představ a my 

uznáme, ţe na práci nestačí, je nutné zahájit formálnější procedury, které povedou 

k propuštění pracovníka. I přesto, ţe nás zaučení tohoto pracovníka stálo dost sil a 



 

 

v neposlední řadě i finančních prostředků je lepší se se zaměstnancem rozloučit, neţ v tomto 

neproduktivním vztahu pokračovat i nadále. 

V opačném případě, tedy v situaci, kdy se pracovník plně adaptoval a učinil očekávané 

pokroky, by se mohlo zdát, ţe závěrečná revize je zbytečná. Není tomu tak, je vhodné 

pracovníka vyzvat a povzbudit ho v tom, aby se ohlédl za předchozími měsíci a sám určil, 

čeho dosáhl. Tento přístup přispěje k budování důvěry a porozumění mezi oběma stranami a 

vytváří tak prostředí, v kterém se zaměstnanec nebude bát obrátit na svého nadřízeného 

s jakýmkoliv potenciálním problémem. 

V neposlední řadě mu i my poskytneme zpětnou vazbu, kdy vyzdvihneme, co vše se mu 

jiţ podařilo a povzbudíme jej k dalším výkonům.           [7] 

 

V předchozích odstavcích byl popsán proces získávání, výběru a adaptace zaměstnanců 

z teoretického hlediska. Ačkoliv se diplomová práce prioritně nezaměřuje na získávání 

pracovníků, nemohla být tato kapitola ignorována, protoţe s procesem výběru zaměstnanců 

úzce souvisí. Ba dokonce je velmi důleţitou fázi, jeţ rozhoduje o kvalitě uchazečů, jeţ se o 

dané pracovní místo ucházejí.  

Dále byly popsány nejpodstatnější metody výběru zaměstnanců, z nichţ nejvíce bylo 

zaměřeno na výběrový pohovor a assessment center. Po výběru vhodného zaměstnance 

následovala teorie, týkající se přijetí a adaptace zaměstnance v prvních měsících jeho 

pracovního ţivota. 

 

  



 

 

3 Charakteristika vybrané organizace 

V této kapitole bude blíţe popsána společnost, ve které byla diplomová práce 

aplikována. Tou společností je Provident Financial s. r. o., jeţ se zabývá poskytováním 

krátkodobých nebankovních půjček. 

 

Historie společnosti 

Společnost Provident Financial byla zaloţená v roce 1880 v Bradfordě ve Velké 

Británii, kdy se viktoriánský filantrop Sir Joshua Waddilov snaţil najít způsob, jak poskytnout 

půjčky vhodné do rodin dělníků v průmyslové oblasti West Yorkshire. Od tohoto období se 

obchodní činnost značně rozrostla.           [15] 

 

Vývoj společnosti 

Trh krátkodobých hotovostních půjček do domácností ve Velké Británii a v zemích 

střední a východní Evropy a Mexika se v současné době nachází na rozdílné úrovni, a proto 

vyvstala potřeba vést odlišné strategie rozvoje.        [17] 

 

Britský trh krátkodobých hotovostních půjček je vyspělý a funguje v silně 

konkurenčním sektoru spotřebitelských úvěrů. Naopak mezinárodní trhy hotovostních půjček 

pokračují v identifikacích významných příleţitostí rozvoje na nových a existujících trzích, 

které vykazují potenciál růstu.           [17] 

 

Společnost International Personal Finance vznikla v roce 2007. A to rozdělením britské 

finanční skupiny Provident Financial plc na část Provident Financial plc, která podniká pouze 

ve Velké Británii a na skupinu International Personal Finance, která zastřešuje zbývající 

pobočky (střední a východní Evropu, Mexiko).         [17] 

 

Trhy společnosti 

 Střední Evropa 

Mezi největší a nejlépe zavedené trhy ve Střední Evropě se řadí Polsko, Česká 

republika, Maďarsko a Slovensko. Právě tyto země se pyšní rostoucím, i kdyţ stále ještě 

relativně nerozvinutým trhem s hotovostním i půjčkami s potenciálem růstu. V regionu 

Střední Evropy má společnost více neţ 1,4 milionu zákazníků 

Společnost na těchto trzích vyuţívá toho, ţe před jejím příchodem nebankovní půjčky 

v podstatě neexistovaly.            [16] 



 

 

 

 Mexiko 

Mexiko se svými 598 000 zákazníky prokazuje, ţe si zákazníci cení produktů i sluţeb, 

které společnost poskytuje. Pro svou velikost (108 milionů obyvatel) vidí společnost právě 

na tomhle trhu obrovskou perspektivu. Hotovostní půjčky jsou momentálně poskytovány ve 

třech regionech – Puebla, Guadalajara a Monterrey. Plánem je pokračovat v nastoupeném 

rozmachu a vytvořit pět oblastí s přibliţně 20 miliony obyvatel v kaţdé z nich.     [16] 

 

 Rumunsko 

První aktivity v této zemi zahájila společnost v dubnu v roce 2006. Trh spotřebitelských úvěrů 

v téhle oblasti roste a při 22 milionech obyvatel je zde velký potenciál pro rozvoj produktů 

společnosti. V současnosti se zde nachází 207 000 zákazníků.       [16] 

 

Obr. 3. 1 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

V České republice společnost International Personal Finance podniká jiţ od roku 1997 a 

to pod názvem Provident Financial,s. r. o. Společnost se zaměřuje na půjčování relativně 

malých částek (od 4 000 - 80 000 Kč) jednotlivcům na dobu 45 nebo 60 týdnů.  

 

Za hlavní konkurenční výhodu je povaţován fakt, ţe celková splatná částka je uvedena 

jiţ při podpisu smlouvy. Nejsou tak účtovány ţádné poplatky ani úroky z prodlení v důsledku 

vynechaných splátek. Společnost si také zakládá na tom, ţe ke kaţdému zákazníkovi 



 

 

přistupuje individuálně a ţe půjčky poskytuje maximálně korektním způsobem a neúčtuje si 

ţádné skryté poplatky. Tento přístup byl oceněn i společností Člověk v tísni, podle které patří 

Provident mezi nejetičtější poskytovatele nebankovních půjček v Česku.     [18] 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, společnost Provident Financial s. r. o. byla v České republice 

zaloţena dne 5. listopadu 1997. Sídlo společnosti se nachází na adrese: Olbrachtova 9/2006, 

Praha 4. V roce 2011 dosáhla zisku ve výši 671 158 tisíc Kč, coţ oproti předcházejícímu roku 

představovalo nárůst o 20,3 %. 

 

Vize společnosti 

Společnost Provident poskytuje rychlé nebankovní půjčky ve výši 4000 až 80000 Kč. Na 

českém trhu jednoduchých finančních produktů a služeb pro zákazníky s nízkými příjmy 

působíme už od roku 1997 a chceme se stát nejsilnějším poskytovatelem nebankovních půjček 

v ČR. Tohoto cíle chceme dosáhnout budováním odpovědných vztahů s našimi zákazníky, s 

našimi zaměstnanci a obchodními zástupci i se společenskými skupinami, v nichž působíme. 

 

Zaměstnanci 

Společnost má sloţitou organizační strukturu, na jejímţ vrcholu jsou britští ředitelé. 

Společnost je rozčleněna na mnoho oddělení, mezi které patří například:  

 Obchodní oddělení 

 Oddělení administrativy 

 Oddělení kontroly 

 Finanční oddělení 

 Marketingové oddělení 

 Právní oddělení 

 Oddělení centrálního vymáhání pohledávek 

 Oddělení lidských zdrojů 

 Oddělení pro vnější a vnitřní vztahy 

 Oddělení pro vzdělávání a rozvoj  

 Aj. 

 

V současné době má společnost v České republice 25 poboček, ve kterých zaměstnává 

více neţ 675 zaměstnanců a 3 000 obchodních zástupců. Obchodní zástupci pracují na 

základě Smlouvy o obchodním zastoupení jako osoby samostatně výdělečně činné. 

http://www.provident.cz/pages/pujcka-je-rychla
http://www.provident.cz/pages/pujcky-od-4000-Kc-do-50000-Kc


 

 

 

Struktura obchodního oddělení 

Obr. 3. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

 

V diplomové práci bude zaměřeno na výběr a adaptaci zaměstnanců administrativního 

oddělení. Toto oddělení jsem si vybrala proto, ţe s ním mám osobní zkušenost a problematika 

výběru a adaptace zaměstnanců mi je tak blízká. 
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4 Analýza procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 

4. 1 Personální plánování 

Personální plánování je nezbytnou součástí kaţdé úspěšně fungující společnosti. Je 

v zájmu všech (ať uţ zaměstnanců, tak zaměstnavatele), aby uvolněné pracovní místo bylo 

obsazeno v pokud moţno co nejkratším termínu. 

Ve společnosti Provident Financial s. r. o. je nositelem personálního plánování 

personální oddělení. Konkrétně HR generalista daného regionu, jehoţ úkolem je být 

partnerem a konzultantem manaţerů a zaměstnanců a to v oblasti personalistiky a řízení 

lidských zdrojů. Hlavní náplní jeho práce je provádět zaměstnance od výběrového řízení, přes 

nástup, adaptační proces aţ po celou dobu jejich působení ve společnosti. 

Vzhledem k úzkému vztahu HR generalisty a zaměstnanců, má personální plánování 

operativní povahu. Tzn., ţe na potřebu obsazení pracovního místa se reaguje v okamţiku, kdy 

tato potřeba nastane (např. v období trvání výpovědní lhůty, období před nástupem na 

mateřskou dovolenou atp.). Společnost si to, díky svému dobrému jménu, a proto i velkému 

zájmu ze strany veřejnosti o práci v ní, můţe dovolit. 

 

4. 2 Získávání pracovníků 

V následující podkapitole bude přiblíţen proces získávání pracovníků, za který, jak bylo 

výše uvedeno, nese odpovědnost personální oddělení. Ačkoliv společnost Provident Financial 

s. r. o. nabízí mnoho pracovních pozic, v diplomové práci bude zaměřeno na proces získávání 

pracovníků pro pozici s názvem „Administrativní pracovník“.  

a) Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Identifikovat potřebu získání nového pracovníka není pro personalistu nikterak těţkým 

úkolem. Zejména proto, ţe jsou v bezprostředním kontaktu s nadřízenými klíčových 

pracovních míst, kteří mají přehled o plánované fluktuaci např. z důvodu plánovaných 

rodičovských dovolených, dlouhodobých nemocenských, či dokonce odchodech na vlastní 

ţádost. 

 

b) Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

V této diplomové práci bude zaměřeno na obsazení pracovního místa administrativního 

pracovníka. Celý popis pracovního místa na danou pozici je přiloţen v příloze č. 1.  



 

 

Dle něj je účelem pracovní pozice poskytování administrativních sluţeb obchodním 

zástupcům, obchodnímu oddělení a managementu společnosti v souladu s politikou a postupy 

společnosti. A v neposlední řadě musí AP podávat zákazníkům informace o produktech 

společnosti. 

Mezi klíčové pracovní činnosti AP pak patří: 

 Sluţby externím zákazníkům 

 Sluţby interním zákazníkům 

 Administrace půjček a smluv 

 Administrace agendy obchodních zástupců 

 Operace s finančními prostředky pobočky (Cash Flow) 

 Všeobecná administrativa a sluţby 

 Projektová činnost 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Firemní kultura 

 

c) Zváţení alternativ 

Pozice administrativní pracovník má svá specifika. Nelze proto uvaţovat o jiných 

alternativách typu zrušení pracovního místa, nebo převedení práce na jiné pracoviště. 

Vzhledem k počtu uzavíraných smluv, je nutné, ponechat počet administrativních pracovníků, 

který je pro jednotlivé pobočky stanoven. Ba naopak, kaţdá pobočka má své „part timery“, 

tedy pracovníky na Dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou k dispozici kaţdé úterý, kdy 

probíhá týdenní vyúčtování obchodních zástupců. 

 

d) Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

Vzhledem k tomu, ţe oficiální popis pracovního místa čítá 3 strany, vybrat to 

nejdůleţitější tak, aby byly zahrnuty všechny specifika pracovního místa, není jednoduché. 

Důleţité je vystihnout všechny podstatné charakteristiky jakými jsou: podpora obchodního 

oddělení, zadávání smluv do počítače, telefonická komunikace atp. Důleţitými osobnostními 

vlastnostmi jsou odolnost vůči stresu, analytické myšlení a také komunikační schopnosti. 

 

e) Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

Obsazování pozice Administrativního pracovníka z vnitřních zdrojů je jevem velmi 

ojedinělým. Naopak, řekla bych, ţe pozice administrativního pracovníka je takovým 



 

 

„startovacím místem“ pro další růst a kariéru v této společnosti. Nezřídka se z pracovníků 

administrativy stávají obchodní manaţeři, office manaţerky atp. 

Častějším jevem je, doporučení známé osoby na výběrové řízení. K těmto doporučením 

se společnost staví velmi kladně. Avšak i doporučená osoba musí projít výběrovým řízením a 

dokázat, ţe je tím nejlepším kandidátem. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe společnost hledá uchazeče zejména z vnějších zdrojů. 

 

f) Volba metod získávání pracovníků 

Volba metod získávání pracovníků je ovlivněna typem pracovní pozice, která je 

uvolněna. V prvé řadě se společnost Provident Financial s. r. o. snaţí obsadit pracovní místo 

uchazečem z vnitřních zdrojů.  O těchto uvolněných pozicích se mohou zaměstnanci dozvědět 

z podnikových vývěsek a Intranetu společnosti. 

Při získávání administrativních pracovníků, se mimo jiné přistupuje ke zveřejňování 

nabídky na pracovním portále www.jobs.cz, nebo na internetových stránkách společnosti 

v sekci s názvem „Kariéra“. 

 

g) Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

Všichni uchazeči, reagující na nabídku zaměstnání ve společnosti Provident Financial s. 

r. o. jsou vyzvání k tomu, aby zaslali svůj profesní ţivotopis spolu s motivačním dopisem. 

Forma těchto dokumentů je ponechána na uváţení uchazečů.  

 

h) Formulace nabídky zaměstnání 

Nabídka zaměstnání má jasně vymezenou strukturu. V úvodě je popsána historie 

společnosti a stručná charakteristika jejího podnikání. Dále je definován název pracovního 

místa, náplň práce, vlastnosti poţadované po uchazeči a jiné pracovní podmínky, jakými jsou: 

den nástupu, nástupní mzda, pracovní doba a benefity, poskytované společností. 

 

Ukázka nabídky práce: 

Společnost Provident Financial byla zaloţena ve Velké Británii jiţ v roce 1880. V roce 

2006 se od ní oddělila mezinárodní divize a byla zaloţena nová mezinárodní skupina s 

názvem International Personal Finance (IPF), do které náleţí i česká společnost Provident 

Financial s.r.o. 

Společnost Provident Financial působí na českém trhu krátkodobých finančních půjček 

do domácností jiţ třináctým rokem a jejich sluţeb vyuţívá čtvrt milionu spokojených 



 

 

zákazníků. Poskytujeme půjčky za zcela jasných podmínek: bez účelu, bez ručitele a bez 

skrytých poplatků. Náš zákazník zná v okamţiku uzavření smlouvy o půjčce konečnou 

částku, kterou zaplatí.            [19] 

 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE Olomouc 

Co je náplní práce? 

 Týdenní vyúčtování obchodního zástupce 

 Zadávání dat do počítače 

 Tisk pravidelných výstupů 

 Archivace dokumentů 

 Příprava a zasílání korespondence 

 Vyřizování telefonických dotazů zákazníků a obchodních zástupců 

 Podpora obchodního oddělení – nabídkové a prodejní telefonáty     [19] 

 

Co očekáváme? 

 SŠ vzdělání (ekonomického směru je výhodou) 

 Praxi v administrativě 

 Uţivatelskou znalost práce na PC (MS Office) 

 Schopnost pracovat samostatně i v týmu 

 Pečlivost, důslednost, schopnost jednat s lidmi 

 Odolnost vůči stresu a schopnost práce pod tlakem 

 Ochotu podporovat obchodní oddělení 

 Časovou flexibilitu 

 Základní znalost účetnictví výhodou        [19] 

 

Co nabízíme? 

 Zázemí silné a stabilní společnosti 

 Zajímavou a zodpovědnou práci 

 Odpovídající platové ohodnocení 

 Penzijní připojištění 

 Program interního školení 

 Příleţitost pro další rozvoj           [19] 

 



 

 

Nástup: 

 2. 5. 2013 (doba určitá na 1 rok)          [19] 

 

Nástupní mzda: 

 Nástupní mzda 15. 000,-           [19] 

 

Pracovní doba 

 Pondělí 9:00-17:00 

 Úterý 8:00 – 18:00 

 Středa 9:00 – 17:00 

 Čtvrtek 9:00 – 17:00 

 Pátek 9:00 – 15:00           [19] 

 

Myslím si, ţe se společnosti Provident Financial s. r. o. podařilo vystihnout 

nejdůleţitější charakteristiky pracovního místa. Oproti oficiálnímu popisu pracovního místa 

mi však v nabídce práce chybí vymezení odpovědnosti, která je na pracovníka kladena. 

Protoţe například ne kaţdý je rád odpovědný za svěřené peníze a jejich následné ukládání do 

banky, coţ k práci administrativního pracovníka taktéţ patří. 

Naopak, mnoho zájemců o práci ocení, případně odradí pracovní doba, která je fixní, a 

která je v nabídce práce uvedena. Vhodné je i stručné vymezení společnosti, protoţe kaţdý 

uchazeč by měl být obeznámen s tím, do jaké společnosti se hlásí a co je její hlavní činností. 

 

i) Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, společnost zveřejňuje nabídku práce na pracovním portále 

www.jobs.cz. Délka uveřejnění nabídky práce je různá. Zpravidla je pro obrovský zájem 

uchazečů do 1 týdne od zveřejnění staţena. Pro ilustraci situace uvedu příklad, kdy při 

posledním výběrovém řízení na práci administrativního pracovníka v Ostravě, odpovědělo na 

nabídku práce během 3 dnů přes 300 uchazečů. 

 

 

 

j) Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

Společnost Provident Financial s. r. o. dne 1. října 2009 získala certifikát Audit „Rovné 

příleţitosti“. Díky němu má písemně zakotvenou politiku antidiskriminace v náboru. Firemní 



 

 

dokumenty proto obsahují písemný závazek zajistit spravedlivý, objektivní a rovný přístup ke 

všem uchazečům o zaměstnání. Nábor a výběrové řízení tak mají svá pravidla a proces výběru 

je proto standardizován. To podporuje férovost a dodrţování rovných příleţitostí při nástupu 

nových lidí. HR oddělení tak pouţívá praktické formuláře, jeţ ulehčují práci manaţerům, jeţ 

přijímají nové členy svého týmu.  

Díky členství v tomto sdruţení musí personalisté shromaţďovat všechny obdrţené 

odpovědi, ţivotopisy, motivační dopisy a veškeré dokumenty, jeţ od uchazečů získaly a ty 

následně vyhodnotit a prokázat, ţe kaţdému, kdo se zúčastnil výběrového řízení, byla dána 

stejná šance. 

 

k) Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací 

Na základě dokumentů, které personalisté obdrţeli, jsou všichni uchazeči roztřízeni do 

dvou skupin. A to na vhodné a nevhodné.  

Personalisté zkoumají dosavadní pracovní ţivot uchazečů, jejich zkušenosti, vlastnosti a 

schopnosti a vybírají ty, jeţ nejlépe vyhovují podmínkám pracovního místa. 

V případě, ţe uznají, ţe je uchazeč vhodný, je písemně (většinou elektronickou formou) 

pozván k výběrovému řízení. Svou účast na výběrovém řízení musí zpětně potvrdit taktéţ 

elektronickou formou. Uchazečům jsou oznamovány i negativní výsledky. Krajní (maximální) 

termín pro kontaktování všech uchazečů je stanoven na dobu 3 týdnů. 

 

l) Sestavení seznamu postupujících uchazečů 

Posledním krokem fáze získávání pracovníků je sestavení seznamu postupujících 

uchazečů. Doporučuje se, aby bylo pozváno 5 – 10 uchazečů. Vzhledem ke zkušenostem 

personalistů, je však k závěrečnému výběrovému řízení pozváno aţ 15 vhodných uchazečů. 

To proto, ţe „úmrtnost“ v období mezi stvrzením účasti a samotným výběrovým řízením je 

téměř 40%.  

  



 

 

4. 3 Výběr pracovníků 

Společnost Provident Financial s. r. o. aplikuje v převáţné většině dvoukolové výběrové 

řízení.  

 

4. 3. 1 První kolo výběrového řízení 

První fází je zjednodušená forma assessment centra, kde jsou pozváni všichni uchazeči, 

jeţ se jeví jako vhodní.  Úkoly assessment centra mají simulovat podobné situace, se kterými 

se mohou ve své budoucí práci setkat. To má pomoci posoudit, jak jsou kandidáti schopní 

pouţívat své získané znalosti, dovednosti a zkušenosti.  

Členy komise hodnotitelů zpravidla bývá HR generalista společnosti, přímý nadřízený 

obsazované pracovní pozice a jeho nadřízený. Kaţdý z těchto hodnotitelů má svou roli: 

Tab. 4. 1    Úlohy hodnotitelů 

Hodnotitel č. 1: 

Přímý nadřízený 

obsazovaného pracovního 

místa 

Hodnotitel č. 2: 

Nadřízený hodnotitele č. 1 

Hodnotitel č. 3: 

HR Generalista 

Role: 

 Pokládá 70% dotazů 

 Hodnotí účastníka 

 Zjišťuje moţnost dojíţdění 

do zaměstnání 

 Odpovídá na otázky o 

pozici 

 Rozhoduje!!! 

Role: 

 Hodnocení účastníků 

 Upozornění na rizika 

 Testy 

 Odpovídá na otázky 

 Ptá se na detaily 

 Poskytuje zpětnou vazbu 

Role: 

 Odpovídá na dotazy, plat, 

nástup, benefity 

 Hodnotí uchazeče 

 Zve uchazeče 

 Informuje neúspěšné 

 Poskytuje zpětnou vazbu 

 Moderuje AC 

 Můţe usměrnit řízení 

 Vyplňuje hluchá místa 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti 

 

Na začátku assessment centra se stanoví povahové vlastnosti, rysy a ostatní kritéria, 

které jsou pro dané pracovní místo ţádoucí přímý nadřízený rozhodovat a jeţ by měl v jeho 

reakcích hledat. Na začátku assessment centra jsou tito hodnotitelé poučeni o tom, jakých 

vlastností a projevů si mají všímat, případně zapisovat. 

Assessment center probíhá následujícím způsobem: 



 

 

Uchazeči jsou pozváni na určitou hodinu na pobočku společnosti ve městě, v němţ se 

volná pozice nachází. Jsou uvedeni do místnosti a vyzváni, ať si odloţí, udělají si pohodlí a 

nabídnou si občerstvení (vodu, čaj, kávu).  

 

V momentě, kdy je zřejmé, ţe se jiní uchazeči jiţ nedostaví, se úvodního slova ujme HR 

generalista společnosti. Ten ve stručnosti popíše společnost Provident Financial s. r. o., její 

historii, obchodní strategii a náplň pracovní pozice, o kterou se zájemci uchází. Stručně 

vysvětlí, co uchazeče v následujících minutách čeká a rozdá papíry se zadáním jednotlivých 

úkolů. Uchazeči jsou upozorněni na to, ţe nesmí v papírech listovat bez vyzvání.  

Poté se představí hodnotitelé. A to tak, ţe představí své jméno a pracovní pozici, na níţ 

pracují. Dodají také pár frází, které mají povzbudit a uvolnit atmosféru výběrového řízení. 

  

Hned na úvod jsou uchazeči dotázáni, zda mají nějaké otázky či nejasnosti, na které se 

chtějí zeptat. Z praxe je známo, ţe na tuto první výzvu moc uchazeči nereagují. Bojí se, aby se 

například nějakým „nevhodným“ dotazem „neodepsali“. Proto jsou podporováni 

personalistou k tomu, ţe opravdu ţádná otázka není nevhodná a ţe napadne-li je něco 

v průběhu assessment centra, mohou se zeptat na konci, kde dostanou další prostor na otázky. 

Zdůrazněn je také fakt, ţe není hledán nejlepší uchazeč, ale ten nejvhodnější.  

Poté je zahájeno samotné assessment centre a jednotlivé úkoly. 

 

Úkol č. 1 

Uchazeči jsou vyzváni k tomu, aby stručně řekli něco o sobě a o tom, s jakým 

očekáváním dnes přicházejí a vymysleli si, jaká pohádková postava je nejvíce vystihuje.  

Úkolem hodnotitelů je všímat si, co vše o sobě uchazeči prozradí, například místo 

bydliště, věk, počet dětí, předchozí pracovní zkušenosti atd. 

Výběr pohádkové postavy můţe o uchazeči také leccos napovědět. Důleţitá je také 

interpretace a způsob obhájení této postavy. 

 

Úkol č. 2 

V druhém úkolu, se mají uchazeči vţít do role pasaţéra, jehoţ loď narazila na útes 

opuštěného ostrova. Na opuštění lodi mají jen pár minut, během nichţ se také musí rozmyslet, 

jaké 3 věci si s sebou vezmou. 

Následuje seznam, v němţ je uvedeno 18 věcí. Uchazeči mají 3 minuty na přípravu, 

během které se mají zamyslet nad tím, jaké věci by si s sebou na ostrov vzali a proč. 



 

 

Po 3 minutách jsou uchazeči vyzváni k tomu, aby stručně prezentovali své rozhodnutí. 

Ačkoliv si uchazeči mohou myslet, ţe se sleduje „CO“ si s sebou vzali, hodnotitele opět 

zajímá argumentace toho, proč se tak rozhodli. 

 

Po skončení všech prezentací HR generalista rozdělí uchazeče na dvě skupiny a 

modifikuje úkol. Ten zní: Ze všech návrhů, které byly uvedeny, vyberte 3 klíčové a navrhněte 

1 věc, kterou byste na lodi našli, v seznamu uvedena není a vy byste jí na ostrově vyuţili. 

Výsledek prezentujte. 

Zde hodnotitelé sledují chování jednotlivců ve skupině. Zda si jedinec dokáţe prosadit 

svůj návrh, zda pouţívá smysluplnou argumentaci, zda dá moţnost vyjádření i ostatním, zda 

se dokáţe přizpůsobit, jak reaguje na nesouhlas atd. Hodnotitelé musí být v této části velmi 

ostraţití a věnovat pozornost kaţdému slovu.  

 

Úkol č. 3 

Uchazeči mají za úkol vymyslet prezentaci na téma, jeţ si vylosují. Na přípravu 

konceptu, či prezentace samotné mají 8 minut. Délka prezentace je stanovena na 1 minutu. 

K dispozici je uchazečům papír, propiska, flipchart,  

Hodnotitelé sledují schopnost uchazeče rychle reagovat na vzniklou situaci, 

argumentovat, prezentovat svůj názor mnohdy i o věcech, o kterých moc neví.  

I kdyţ témata patří do roviny obecných témat, úroveň prezentací je a zejména 

komunikačních schopností jednotlivých uchazečů je rozdílná. Coţ můţe být dalším vodítkem 

k separaci nevhodných uchazečů. 

 

Úkol č. 4 

Protoţe k práci administrativního pracovníka patří i rychlá reakce a zejména bystrost, je 

úkol č. 4 zaměřen na zjištění těchto schopností. 

Uchazeči mají před sebou dva sloupce, přičemţ v levém sloupci jsou správné údaje a 

v pravém sloupci jsou nepatrné chyby (příp. oba sloupce jsou totoţné). Například v levém 

sloupci je napsáno 6785320 a v pravém 6785230. Úkolem uchazeče je v časovém limitu 1 

minuty zakrouţkovat chybu/chyby, které naleznou a ty opravit. 

 

Úkol č. 5  



 

 

Protoţe administrativní pracovníci kaţdé úterý účtují jednotlivé obchodní zástupce - 

jejich vyplacené smlouvy, přijaté a vyplacené peníze atd., je důleţité, aby uchazeči měli 

alespoň základní znalosti účetnictví.   

Proto úkolem č. 5 je vyplnit týdenní zprávu obchodního zástupce. V zadání jsou 

popsány všechny transakce, které obchodní zástupce učinil a úkolem uchazeče je tyto 

transakce správně vepsat do nadepsaných řádků a dopočítat hodnotu peněţního vkladu do 

banky, při daném poplatku.   

 

Ačkoliv se zdá úkol těţký, jedná se opravdu o nejjednodušší úkony, se kterými se budou 

administrativní pracovníci setkávat. Úkolem hodnotitelů je zhodnotit správnost a rychlost 

vyplnění a procentuálně vyjádřit, kdo se úkolu nejlépe zhostil.  

 

Úkol č. 6 

Následuje malé uvolnění po předchozích náročných úkolech. Tím uvolněním je 

vyplnění dotazníku, jeţ se nachází v příloze č. 2. V něm uchazeči vepíši své iniciály a odpoví 

na 8 otázek typu: „Jaký si představujete minimální nástupní plat“, „Problémy zpravidla 

vnímám jako …“. V devátém bodě mají uchazeči uvést minimálně 2 kontakty, na které je 

moţné se, v případě, postupu do 2. kola výběrového řízení, obrátit pro získání referencí.  

 

Úkol č. 7 

Pro úkol č. 7 jsou uchazeči opět rozděleni do dvou skupin. Jejich úkolem je, vţít se do 

situace, kdy jsou zaměstnanci reklamní agentury (název si mohou vymyslet), jeţ mají tvořit 

logo pro společnost Provident Financial s. r. o. 

Úkolem je během 12 minut připravit návrh loga a prezentaci o délce 1 minuty, kdy 

zdůvodní, proč by mělo být vybráno právě jejich logo. Tři minuty před vypršením časového 

limitu HR generalista změní svůj poţadavek a řekne, ţe je milovníkem koček a nepřímo 

naznačí, ţe by chtěl, aby byla kočka v logu. 

Úkolem hodnotitelů je sledovat role, jeţ jednotlivci v dané skupině zastávají. Zda jsou 

tvůrci nápadu, zda se podílejí na realizaci, jestli přijímají nápady ostatních atd.  

Také s novým poţadavkem HR generalisty mohou týmy vynaloţit po svém, vše záleţí 

na jejich argumentaci. Všechna řešení jsou přípustná, důleţitá je odpověď proč. Ve většině 

případů se snaţí kočku do obrázku zakomponovat, i kdyţ pak argumentují, ţe by se ji snaţili 

rozmluvit. To uţ můţe zavánět jistým alibismem. Je na hodnotitelích, aby si udělali obrázek o 

reakcích jednotlivců. 



 

 

 

Závěr prvního kola výběrového řízení 

Po všech výše uvedených úkolech nastává závěr výběrového řízení. HR generalista dá 

uchazečům moţnost, zeptat se na otázky, které je napadly v průběhu výběrového řízení.  A 

poţádá je, aby stručně popsali, jak se na výběrovém řízení cítili, zda splnilo jejich očekávání 

či nikoliv. A také, aby vybrali úkol, který byl pro ně nejlehčí a naopak nejhorší. 

Pak jim je sděleno, ţe nyní bude porada hodnotitelů, která bude trvat hodinu. Uchazeči 

jsou poţádání, ať mají u sebe mobilní telefony, protoţe výsledek jim bude sdělen telefonicky. 

Druhé kolo výběrového řízení se odehrává tentýţ den v odpoledních hodinách. 

 

Porada hodnotitelů 

Porada hodnotitelů probíhá za zavřenými dveřmi. HR generalista je tou osobou, která 

řídí směr vyhodnocování, nejdůleţitější je však názor přímého nadřízeného, který má konečné 

rozhodovací slovo. 

Nejprve se hodnotitelé dohodnou na skupině „nevyhovující“. Vyhodnotí proč ne, jaké 

vlastnosti a chování je odradili a proč by byl nevhodným kandidátem pro danou pozici.  

Další skupinou jsou „velmi vyhovující pro druhé kolo“. Zde je hodnocen výkon 

nejlepších uchazečů. Co hodnotitele zaujalo, jaké měli chování, reakce při jednotlivých 

úkolech atd. Jsou to uchazeči, kteří mezi ostatními vynikali a nejvíce se přibliţovali 

poţadavkům, daným na začátku výběrového řízení. Třetí skupinou jsou „ostatní“. Ti nepodali 

ani špatný výkon, ale naopak ani ničím nevynikli. Hodnotitelé o těchto uchazečích debatují a 

vyhodnocují jejich vhodné i nevhodné reakce a posuzují, zda se přibliţují poţadavkům 

daného pracovního místa. Jen zřídkakdy je někdo z těchto uchazečů pozván do druhého kola. 

  



 

 

4. 3. 2 Druhé kolo výběrového řízení 

Druhé kolo výběrového řízení probíhá formou výběrových pohovorů s panelem 

posuzovatelů. Posuzovatelé se na uchazeče předem připraví, pročtou si jeho ţivotopis, 

zkoumají délku zaměstnání v jednotlivých firmách, mezery mezi jednotlivými zaměstnání atp. 

Vyuţívají také svých poznámek z assessment centra a ptají se na jeho reakce. 

Například: 

 Proč jste nesouhlasil s … ? 

 Stává se Vám často, ţe neprosadíte svou myšlenku?  

 Nevadilo Vám, ţe práci prezentoval někdo jiný?  

 Proč jste prezentoval myšlenku někoho jiného? 

 

Dalším bodem jsou otázky, které jsou odvozeny z předloţeného ţivotopisu.  

Jedná se například o otázky typu: 

 Z Vašeho ţivotopisu jsem se dozvěděla, ţe jste z ….. . Nevidíte problém 

v kaţdodenním dojíţdění? 

 Co bylo důvodem k odchodu z předchozího zaměstnání? 

 Jaké schopnosti/dovednosti jste potřebovala pro plnění pracovního úkolu? 

 Co se Vám líbilo na posledním zaměstnání? 

 

Uchazeči mají také prostor pro pokládání jejich dotazů. Hodnotitelé se snaţí, aby se 

uchazeč uvolnil, aby se necítil pod tlakem, ale naopak, aby otevřeně mluvil o svých 

předchozích zaměstnáních, zkušenostech, dovednostech, osobním ţivotě, atp.  

Na konci výběrového pohovoru jim je oznámeno, jakým způsobem a v jakém časovém 

intervalu se dozví výsledek výběrového řízení a je jim poděkováno za jejich čas. 

 

Konečné rozhodnutí o tom, jaký uchazeč bude přijat, má nejbliţší nadřízený 

obsazovaného pracovního místa. Ten má dva dny na to, aby zváţil, který z uchazečů je 

nejvíce vhodný pro dané pracovní místo, a který by nejlépe zapadl do pracovního týmu. 

Konečný výsledek výběrového řízení oznamuje uchazečům HR generalista. 

Neúspěšným kandidátům podá zpětnou vazbu, proč bylo rozhodnuto pro jiného kandidáta a 

velmi slušně jim poděkuje za jejich zájem. Úspěšnému uchazeči pogratuluje k jeho úspěchu a 

informuje ho o dalším postupu, který bude následovat v případě, ţe jeho zájem o pracovní 

pozici trvá.    



 

 

Ode dne oznámení výsledku výběrového řízení aţ po den nástupu je ve spojení s novým 

zaměstnancem HR generalista společnosti. Ten mu telefonicky oznámí, co můţe očekávat od 

prvních dnů ve společnosti a jaké dokumenty je nutné doloţit.  

        

4. 3. 3 První dny ve společnosti 

První dva dny tráví nově přijatý zaměstnanec pozice Administrativní pracovník na 

centrále společnosti v Praze. Zde jej čeká přivítání ve společnosti a úvodní školení, týkající se 

bezpečnosti práce a hlubšího seznámení se společností a jejím produktem.  

Jsou přiblíţeny procesy, které se ve firmě odehrávají a pozice, jeţ nový zaměstnanec 

bude zastávat. Zaměstnanec obdrţí příslušnou dokumentaci, tedy popis pracovního místa, 

Standardní Provozní Postupy a Manuál Zásad Společnosti). Právě tady je také podepsána 

pracovní smlouva. 

 

Od třetího dne se pohybuje nový zaměstnanec na pobočce, pro kterou byl přijat. Jsou 

mu představení kolegové, je proveden po pracovišti a seznámen s běţným chodem pobočky. 

 

V průběhu prvního týdne provede přímý nadřízený s novým zaměstnancem sezení, na 

kterém zaměstnanci vysvětlí, jaká je jeho náplň práce a co se od něj očekává. Jsou stanoveny 

cíle, ke kterým je přiřazena váha, a zároveň jsou stanoveny měřítka, dle kterých budou 

jednotlivé cíle hodnoceny. V neposlední řadě musí být stanovena i doba, během které musí 

těchto cílů dosáhnout. Ukázka Hodnocení v adaptační době je uvedena v příloze č. 4. 

 

Po 3 měsících je provedeno hodnocení průběhu adaptace. Hodnotitel spolu se 

zaměstnancem konzultuje průběh adaptačního procesu, splnění jednotlivých cílů a nutnost 

dalších školení či kurzů ke zlepšení určité oblasti výkonu práce.  

 

V dalších měsících jiţ není na nového zaměstnance pohlíţeno jako na nováčka, ale jako 

na plnohodnotného člena týmu, proto uţ probíhají pouze neformální rozhovory o vyvstalých 

potřebách zaměstnance. Samozřejmostí je neustálé koučování a pomoc kolegů při jakýchkoliv 

nejasnostech. 
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4. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

K objektivnímu zhodnocení výběrového a adaptačního procesu byl pouţit dotazník. 

Dotazník byl vyplněn zaměstnanci společnosti Provident Financial s. r. o. a to tzv. „online 

metodou“. Kdy zaměstnanci obdrţeli e-mail, ve kterém byl dotazník přiblíţen a ve kterém byl 

přiloţen odkaz pro jeho vyplnění. 

 

Dotazník byl vyplněn 102 respondenty, skládajících se ze zaměstnanců administrativního 

oddělení, obchodního oddělení, oddělení kontroly a personálního oddělení. Návratnost 

dotazníků činila 85 %. 

 

Dotazník byl rozčleněn na tři části. V první části byly identifikační otázky, které se 

zaměřovaly na pohlaví respondentů, jejich věk, vzdělání, délku zaměstnání v Provident 

Financial s. r. o. a také na jejich současnou pracovní pozici.  

Nyní budou odpovědi respondentů přiblíţeny: 

 

1. Označte, prosím, Vaše pohlaví: 

Společnost Provident Financial s. r. o. je členem organizace „Audit Rovné příleţitost“, 

proto se snaţí o zachovávání relativně vyrovnaných počtů muţů a ţen napříč všemi pozicemi 

ve firmě. Jediným místem, kde je převaha ţen jednoznačná, je administrativní oddělení. 

Graf 4. 1 popisují rozloţení respondentů dle pohlaví.  

 

Graf 4. 1 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4. 2 popisuje rozloţení profesí dle pohlaví. Mezi ţenami, jeţ na dotazník 

odpověděly, převaţuje profese administrativních pracovnic (38 %) a vedoucích obchodních 

skupin (26 %), následuje pozice office manaţerek a oblastních manaţerek.  Toto percentuální 

rozloţení kopíruje počty zaměstnanců, jeţ se nacházejí na těchto pozicích, tzn., ţe 

nejobsazovanější pracovní pozicí ţen, je pozice administrativních pracovnic, dále pak 

vedoucích skupin atp. U grafu 4. 3 je situace totoţná. 

Graf 4. 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U muţů převládají profese Vedoucí obchodní skupiny (55 %) a Oblastní manaţer (21 

%), následuje manaţer vzdělávání (10 %) a manaţer kontroly (6 %), dále regionální manaţer 

obchodu, kontroly a HR generalista. 

Graf 4. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2. Označte, prosím, do jaké věkové kategorie patříte 

Otázka číslo dvě umoţňuje rozčlenit zaměstnance do věkových skupin. Dle výsledku 

dotazníkového šetření lze říci, ţe Provident Financial s. r. o. patří k věkově mladší 

společnosti. Lze to usuzovat z toho, ţe 37 % respondentů se nachází ve věkové kategorii 26 – 

35 let a 35 % ve věkové kategorii 6 – 45 let. Pouze 3 % respondentů je starších 56 let. 

Graf 4. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. Označte, prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

Tato uzavřená otázka umoţňuje určit vzdělanostní strukturu společnosti. Vzhledem 

k poţadavku, středoškolského vzdělání pro většinu pozic, jsou nejpočetnější skupinou 

respondentů ti, jeţ dosáhli středoškolského vzdělání či vyučení s maturitou. Pouze 4 % lidí je 

vyučeno, další 4 % mají vyšší odborné vzdělání a 21 % respondentů má vzdělání 

vysokoškolské. 

Vzhledem k tomuto vzdělanostnímu rozloţení je moţné říct, ţe společnost 

disponuje obrovským intelektuálním kapitálem, jeţ tvoří potenciál k dalšímu růstu. 

Graf 4. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4. Označte, prosím, jak dlouho jste zaměstnancem Provident Financial s. r. o.? 

Tato otázka má za úkol naznačit, zda má společnost problémy s fluktuací, či zda má 

zaměstnance loajální a dlouhodobé. 

Graf 4. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je z grafu patrno, nejvíce respondentů a to 27 %, pracuje ve společnosti více neţ 11 

let. Jsou to zaměstnanci, kteří byli ve společnosti od jejího začátku a za tu řádku let si zde 

vybudovali postavení na vyšších funkcích. 22 % respondentů je ve společnosti 6 – 10 let, coţ 

je taktéţ důkazem toho, ţe společnost dělá svou práci dobře, kdyţ si dokáţe udrţet 

dlouhodobou přízeň zaměstnanců. Mezi 3 – 5 lety zde pracuje 19 % respondentů. Pouhých 

13 % oslovených zaměstnanců je ve společnosti 1 – 3 roky a 19 % méně neţ rok. To je 

způsobeno tím, ţe byli osloveni i tzv. „part timeři“, kteří pracují pouze na dohodu o pracovní 

činnosti a jejichţ fluktuace je vyšší, a také ti, jeţ pracují ve společnosti na dobu určitou, 

formou zástupu za mateřskou dovolenou či dlouhodobou nemocenskou. 

 

5. Označte, prosím, jakou pozici v současné době vykonáváte. 

Protoţe pracovní pozice ve společnosti jsou různorodé je tato otázka otázkou 

polouzavřenou, jenţ nabízí nejčetněji obsazené pracovní pozice ve společnosti a únikovou 

nabídku pro ty, jeţ pracují na jiných, neţ nabízených pozicích. 

Z grafu je patrno, ţe nejvíce zastoupeni jsou Vedoucí obchodních skupin (40%). Je to 

přirozený jev, protoţe na kaţdé pobočce je zhruba 12 těchto vedoucích, jeţ mají pod sebou 

skupinu Obchodních zástupců, kteří tvoří gró celého byznysu. Dále jsou to Administrativní 

pracovníci/e, kteří tvoří administrativní podporu těchto vedoucích a zástupců a jeţ tvoří 14 % 

respondentů. Do skupiny Administrativních pracovníků lze zařadit i „partimery“, kteří pracují 
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výhradně v tomto oddělení. Dále jsou mezi respondenty zastoupeni Oblastní manaţeři (14 %), 

Manaţeři vzdělávání OZ (7 %), Office manaţerky (6 %), Manaţeři kontroly (3 %), 

Regionální manaţeři kontroly (1 %), Regionální manaţeři obchodu (3 %) a HR Generalisté 

(3 %).  

Graf 4. 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Od následující otázky začíná část, týkající se výběrového řízení. Otázky jsou zaměřeny 

na zdroj získání informací o pracovní nabídce, stimuly pro zaměstnání se ve společnosti, na 

metody výběrového řízení, otázky na něm kladené, jeho náročnost, dobu reakce na odpověď 

atp. Níţe budou otázky popsány a graficky znázorněny. 

 

6. Jak jste se dozvěděli o volné pracovní pozici ve společnosti Provident Financial 

s. r. o.? 

Tato otázka dává odpověď na to, kde získávají potenciální zájemci o pracovní místo, 

informace. Jako důleţitý zdroj se projevili samotní zaměstnanci (21 %), jeţ dávají informace 

o volných pracovních místech ve společnosti svým známým. Dále se jedná o pracovní portály, 

zejména o portál jobs.cz, kde společnost inzeruje své volné pracovní místa a na něţ reagovalo 

19 % z oslovených respondentů. Dalším důleţitým zdrojem jsou internetové stránky 

společnosti a vývěska v organizaci (obě 15 % respondentů). Mezi další metody se řadí přímé 

oslovení konkrétní osoby, informace od rodinných příslušníků či obchodních zástupců. 
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Graf 4. 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7. Uveďte všechny stimuly, které Vás přinutily k reakci na nabídku zaměstnání? 

Jako u řady ostatních zaměstnání i ve společnosti Provident Financial s. r. o. je 

nejčastějším stimulem pro zaměstnání finanční ohodnocení, které je velmi příznivé pro 

všechny pracovní pozice. Dále se jedná o pracovní podmínky, kdy pro řadu uchazečů je 

důleţitým stimulem získání osobního auta ke sluţebním i osobním účelům, získání mobilního 

telefonu, notebooku atd., důleţitým faktorem je také osobní situace a nutnost získat 

zaměstnání, dále firemní benefity, doporučení jiné osoby a nejmenším stimulem se jeví dobré 

jméno společnosti. Je to dáno tím, ţe se jedná o nebankovní společnost, vůči které můţe mít 

mnoho lidí předsudky. 

Graf 4. 9 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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8. Uveďte všechny metody, které jste absolvovali při výběrovém řízení: 

Tato otázka zjišťovala, jaké metody byly vyuţity při výběrovém řízení. Všichni 

respondenti uvedli, ţe absolvovali výběrový pohovor. Assessment centrum však absolvovalo 

pouze 44 respondentů. Je to tím, ţe assessment centrum je poměrně nová metoda, proto 

zaměstnanci, kteří jsou ve firmě delší dobu, assessment centrem neprošli. 

Graf 4. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

9. Zdály se Vám otázky, pokládané na výběrovém pohovoru příliš osobní? 

Protoţe všichni respondenti uvedli, ţe absolvovali výběrový pohovor, byli 

přesměrováni k této otázce. Ta prověřovala profesionalitu hodnotitelů tím, ţe zjišťovala, zda 

se neptali na otázky, jeţ by uchazeč mohl povaţovat za příliš osobní. 

Jak uvádí graf 4. 11, všichni respondenti uvedli, ţe se jim otázky nezdály příliš osobní, 

coţ svědčí o dobrém zaškolení hodnotitelů. 

Graf 4. 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

10. Označte, jak hodnotíte obsahovou náročnost výběrového řízení: 
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V této otázce respondenti odpovídali na obsahovou náročnost výběrového řízení. Za 

jednoduché povaţovalo výběrové řízení 17 % respondentů, méně náročné se zdálo 23 % 

respondentů. 44 % respondentů odpovědělo, ţe výběrové řízení bylo středně náročné a 16 % 

respondentů jej označilo za náročnější.  

Jak uvádí graf 4. 13 za středně obtíţné výběrové řízení povaţují zejména respondenti, 

jeţ se ucházeli o pozici vedoucího obchodní skupiny (40 %) a administrativního pracovníka 

(20 %). Za náročné povaţovali výběrové řízení respondenti z řad vedoucích obchodních 

skupin (44 %)  a oblastních manaţerů (31 %).  

Graf 4. 12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4. 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4. 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

11. Označte, prosím, jak hodnotíte časovou náročnost výběrového řízení: 

V této otázce měli respondenti hodnotit časovou náročnost celkového výběrového 

řízení. Kdy na výběr měli ze čtyř moţností. 27 % respondentů uvedlo, ţe na výběrovém řízení 

strávilo 3 – 4 hodiny, stejný počet respondentů strávil na výběrovém řízení méně neţ 2 

hodiny.  

Graf 4. 15

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

12. Byli, dle Vašeho názoru, členové výběrové komise dostatečně připraveni? 

V této otázce hodnotili respondenti připravenost členů výběrové komise. Tzn. jejich 

znalosti o uchazeči výběrového řízení, připravenost otázek atd. Dle odpovědí bývají členové 

komise u výběrového řízení připraveni velmi dobře. 

Graf 4. 17 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

13. Uveďte, prosím, jaká atmosféra panovala u výběrového řízení 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaká atmosféra panuje u výběrových řízení. 73 % 

respondentů odpovědělo, ţe u výběrového řízení panuje přátelská a uvolněná atmosféra. 

Zatímco 17 % zaţilo výběrové řízení, při kterém byla atmosféra napjatá, 10 % respondentů 

uvedlo, ţe výběrové řízení bylo poznamenáno nervozitou uchazečů. 

Protoţe napjatá atmosféra není ţádoucím jevem výběrového řízení, v grafu č…. bylo 

rozebráno, u jakých pracovních pozic tato atmosféra nastala. Ze 17 osob, jeţ uvedlo, ţe 
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atmosféra byla napjatá, bylo 35 % Vedoucích obchodních skupin, 29 % Oblastních manaţerů, 

12 % Regionálních manaţerů obchodů a dále po 6 % u Office manaţerek, Manaţerů 

vzdělávání, Parttimerů, a HR Generalistů. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4. 19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

14. Do kolika dnů Vám byl oznámen výsledek výběrového řízení? 

HR Generalista se snaţí oznámit výsledek výběrového řízení do 3 dnů, coţ potvrzuje i 

výsledek dotazníkového šetření, kdy tuto skutečnost potvrdilo 44 % respondentů. Do 7 dnů se 

výsledek výběrového řízení dozvědělo 40 % respondentů. Za krajní termín se povaţuje termín 

14 dnů, který je akceptován v případě, ţe je výběrové řízení vícefázové, tedy kdy se jej 

účastní více uchazečů. V období 14 dnů dostalo odpověď 16 % respondentů. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

15. Odpovídá Vaše pracovní náplň popisu, který byl uveden v nabídce práce? 

Snahou personalistů je, aby pracovní náplň, uvedena v nabídce práce co nejvěrněji 

zobrazovala práci na daném pracovním místě. Proto byla uchazečům poloţena polootevřená 

otázka, kdy měli odpovědět, zda jejich současná pracovní náplň odpovídá popisu, jeţ byl 

uveden v nabídce práce. 88 % respondentů uvedlo, ţe jejich pracovní náplň je shodná 

s popisem. Pouhé 2 % uvedla, ţe se jejich pracovní náplň neshoduje s tím, co bylo v nabídce 

práce, aniţ by blíţe přiblíţilo, jakým způsobem se neshoduje. Zatímco 10 % respondentů 

odpovědělo, ţe se práce neshoduje a definovalo i jakým způsobem. 50 % z nich uvedlo, ţe 

mají mnohem více práce a povinností, neţ bylo uvedeno, 20 % uvedlo, ţe musí řešit neplatící 

zákazníky, coţ v nabídce práce také uvedeno nebylo a 30 % konstatovalo, ţe se práce 

postupem času mění a „nabaluje“. 

Graf 4. 21 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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16. Ucházeli jste se ve společnosti Provident Financial s. r. o. výběrového řízení na 

jinou, neţ Vaší původní pracovní pozici? 

Tato otázka měla odhalit, zda se zaměstnanci společnosti Provident Financial s. r. o. 

aktivně účastní výběrových řízení na jiné, neţ jejich původní pozice. Tato otázka byla 

rozvětvena, tzn. uchazeči, kteří odpověděli, ţe ne, přeskočili na otázku č. 18. A ti, co 

odpověděli kladně, pokračovali v otázce č. 17. 

Graf 4. 23 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

17. Jak dopadlo toto výběrové řízení? 

Tato polouzavřená otázka navazuje na otázku č. 16. Jak je z grafu patrno, společnost 

preferuje obsazování volných pracovních míst z interních zdrojů společnosti. Protoţe 45 % 

respondentů získalo pozici, o níţ se ucházelo a v případě, ţe tomu tak nebylo, získal jí někdo 

z jiných uchazečů z interních zdrojů společnosti. Pouze v 13 % případů byla pozice nabídnuta 
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uchazeči z vnějších zdrojů. A jen jeden uchazeč (tvoří 2%) z výběrového řízení odstoupil na 

vlastní ţádost. 

Graf 4. 24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V třetí, poslední, části následuje 10 otázek zaměřených na proces adaptace ve 

společnosti Provident Financial s. r. o.  

 

18. Jak Vám byla první den představena společnost? 

Uvedení do společnosti je jedním z velkých milníku v pracovním ţivotě kaţdého 

zaměstnance. Představeni by měli být minimálně kolegové a přímý nadřízený, coţ jak je 

uvedeno v grafu č. společnost splňuje. Dokonce 18 % respondentů bylo představeno i širší 

vedení společnosti. 

Graf 4. 25 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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19. Proběhlo na začátku Vašeho zaměstnání nějaké proškolení? 

Na tuto otázku mohli odpovědět respondenti dvěma způsoby. Buďto zněla odpověď 

„Ne“, neproběhlo ţádné školení, coţ je z hlediska společnosti jev neţádoucí. Anebo zněla 

odpověď „Ano“, v tom případě byl respondent vyzván, aby uvedl, jaký typ školení 

absolvoval.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

20. Obdrţela jste na začátku Vašeho pracovního poměru příručku pro 

zaměstnance? 

Tato uzavřená otázka nabízela pouze dvě moţnosti. Z oslovených respondentů jich 68 

% příručku zaměstnance získalo a 32 % nezískalo. Důvodem tohoto vysokého procenta je 

počet respondentů, jeţ jsou ve společnosti déle neţ 6 let, kdy příručka zaměstnance 



 

 

neexistovala. Příručku také nedostávají lidé, jiţ ve společnosti pracují na dohodu o provedení 

činnosti.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

21. Postrádal/a jste i přes to nějaké informace? 

Ať respondent odpověděl v předchozí otázce jakkoliv, je nutné vědět, zda věděl vše, co 

bylo potřebné pro výkon jeho práce, tedy zda nepostrádal nějaké informace. 

Všech 102 respondentů odpovědělo, ţe ţádné informace nepostrádalo, viz. graf č. 4. 30, 

coţ je pro společnost vynikající. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

22. Obdrţel/a jste na začátku Vašeho pracovního poměru adaptační plán? 

Opět jedna z uzavřených otázek, na které respondenti mohli odpovědět pouze Ano nebo 

Ne. Poměr odpovědí téměř koresponduje s odpověďmi na otázku č. 20. 

Graf 4. 31 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

23. Věnoval se Vám někdo v rámci adaptace? 

Ačkoliv společnost uvádí, ţe v rámci adaptačního procesu hraje důleţitou roli 

personalista, ze 102 respondentů neuvedl nikdo, kdo by tuto skutečnost potvrdil. Naopak, 

největší roli v adaptačním procesu hraje přímý nadřízený daného pracovního místa (38 %)   a 

kolegové (33 %), případně přímý nadřízený a kolegové současně (24%). 5 % respondentů 

uvedlo, ţe se jim v rámci adaptace nevěnoval nikdo. 

 

 

 



 

 

Graf 4. 32  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

24. Měla jste pocit, ţe si vţdy můţete přijít pro radu? 

Mít někoho, kdo se Vám v adaptačním procesu má věnovat a kdo se Vám skutečně 

věnuje, je rozdíl. Je důleţité, aby nový zaměstnanec měl pocit, ţe si vţdy můţe přijít pro radu, 

coţ se společnosti Provident Financial s. r. o. dle grafu daří.  50 % respondentů uvedlo, ţe si 

pro radu mohli přijít vţdy, 46 % uvedlo, ţe spíše ano a pouhé 4 % uvedli, ţe spíše neměli 

pocit, ţe si mohou přijít pro radu. Nikdo z respondentů neměl vyloţeně negativní zkušenost. 

Graf 4. 33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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25. Byl adaptační plán přiměřený Vašim schopnostem? 

Odpověď na tuto otázku byla jednoznačná, všichni respondenti (74), jeţ obdrţeli 

adaptační plán, odpověděli, ţe byl přiměřený jejich schopnostem. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

26. Bylo s Vámi prováděno závěrečné hodnocení? 

Aby měl adaptační proces smysl, je důleţité, aby na jeho konci bylo provedeno 

závěrečné hodnocení, které zaměstnanci naznačí, jakým směrem by se dál měl ubírat, 

povzbudí jej do dalších etap pracovního ţivota. 

Dle odpovědí respondentů je závěrečné hodnocení prováděno téměř vţdy, výjimkou je 7 

% respondentů, jeţ závěrečné hodnocení nemělo. Ze 70 % se jedná o respondenty, jeţ uvedly, 

ţe neobdrţely ani adaptační plán. 

Graf 4. 35 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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27. Povaţoval jste závěrečné hodnocení za konstruktivní a správné? 

Důleţité je, aby zaměstnanec byl se závěrečným hodnocením ztotoţněn a souhlasil 

s ním. Coţ se společnosti Provident Financial s. r. o. evidentně daří, protoţe 42 % 

respondentů uvádí, ţe ve všem, co jim hodnotitelé řekli, měli pravdu a 53 % respondentů 

s většinou názoru hodnotitele souhlasilo. 

Graf  4. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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4. 5 Návrhy a doporučení 

Jak uvádí graf 4. 8, aţ 21 procentům respondentů byla pracovní pozice doporučena 

známými. Doporučení se tedy jeví jako velmi vhodný zdroj potenciálních zaměstnanců. 

Návrhem autorky proto je, aby společnost Provident Financial s. r. o. zavedla bonusový 

systém za doporučení zaměstnance.  

 

V případě, ţe nejúspěšnějšího uchazeče doporučí někdo ze stávajících zaměstnanců, měl 

by nárok na toto finanční zvýhodnění. To by bylo vyplaceno ve dvou částech. A to po 

skončení zkušební doby nového zaměstnance, tedy po 3 měsících, a dále pak po prvním roce 

úspěšného působení nového zaměstnance ve společnosti. 

 

To by přineslo úsporu nákladů, které vznikají získáváním zaměstnanců z vnějších 

zdrojů. Tyto náklady obsahují: zveřejnění inzerátu na stránkách pracovního portálu 

www.jobs.cz, kdy se cena obyčejného inzerátu šplhá na hodnotu 7 900 Kč. Dále čas 

personalisty, který musí zhodnotit všechny příchozí ţivotopisy, provést předvýběr a vhodným 

uchazečům poslat pozvánku na výběrové řízení. Ale také samotný čas strávený výběrovým 

řízením, mzdové náklady hodnotitelů, poštovné - v případech, kdy společnost posílá vyjádření 

poštou, příp. náklady na telefon.  

Tab. 4. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4. 3 

                                                 
4
 Kaţdému výběrovému řízení se personalista věnuje zhruba 3 dny, denní sazba 1 500 Kč. 

 
5
 Na kaţdém výběrovém řízení jsou přítomni zpravidla 2 hodnotitelé a personalita  

Náklady na získání a výběr zaměstnance z vnějších zdrojů 

Typ úkonu Finanční vyjádření 

Inzerce na pracovním portálu (1 týden) 7 900 Kč 

Mzdové náklady personalisty  4 500 Kč
4
 

Mzdové náklady hodnotitelů VŘ 3 000 Kč
5
 

Hovorné  300 Kč 

Ostatní náklady  300 Kč 

CELKEM              16 000 Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

zpracování 

 

V tabulce 4. 3 se vychází z předpokladu, ţe uchazeč bude přijat po pohovoru s přímým 

nadřízeným a po doporučení stávajícím zaměstnancem.  V celkové částce je zahrnuta suma 

6 000 Kč, tedy onen bonus za doporučení. 

Zda bude nový zaměstnanec schopen vykonávat danou práci je zjevné jiţ v průběhu 

prvního měsíce. Proto, bylo by zjištěno, ţe zaměstnanec není vhodným pro danou pozici, je 

pracovní poměr rozvázán v průběhu tohoto měsíce. 

 

V tab. 4. 4 je uveden vývoj počtů zaměstnanců v letech 2003 – 2011. Je vyčíslen 

meziroční nárůst zaměstnanců, ze kterého je následně odvozen počet doporučených 

zaměstnanců. Vychází se z předpokladu grafu 4. 8, tedy z toho, ţe přibliţně 21 % 

zaměstnanců bývá doporučeno. Z předchozích tabulek bylo zjištěno, ţe úspora nákladů na 

jednoho zaměstnance, získaná doporučením je ve velikosti 9 700 Kč. Proto úspora, ročně 

získaná navrhovaný opatřením je počítána jako počet doporučených * úspora na jednoho 

zaměstnance.  

  

Náklady na získání a výběr doporučeného zaměstnance 

Typ úkonu Finanční vyjádření 

Mzdové náklady přímého nadřízeného 200 Kč 

Hovorné    50 Kč 

Ostatní náklady    50 Kč 

Bonus za doporučení 6 000 Kč 

CELKEM 6 300 Kč 

ÚSPORA = 16 000 – 6 300 = 9 700 Kč 



 

 

Tab. 4. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková úspora, v případě, ţe by byl bonusový systém aktivní jiţ v letech 2003 – 2011, 

by při aplikaci bonusového systému činila 310 400 Kč. 

 

Při aplikaci tohoto doporučení do praxe je nutné sledovat, zda reálné hodnoty nabývají 

hodnot plánovaných a výsledky těchto šetření korigovat. 

 

 

Dalším doporučením, které neplyne z dotazníkového šetření, ale z praktik společnosti, 

je vedení seznamu neúspěšných uchazečů, jeţ nebyli pro danou pozici nejvhodnější, ale byl 

v nich spatřován potenciál pro případnou budoucí spolupráci. Tento seznam by byl veden HR 

Generalistou společnosti i s poznámkami o moţnostech uplatnění na jiných pozicích 

společnosti. Zavedení tohoto seznamu by mělo přispět ke sniţování nákladů na výběrové 

řízení, protoţe uchazeči by mohli být přímo osloveni s nabídkou zaměstnání „šitého“ jim na 

míru. 

 

Pouze 16 x se, při vyhodnocování stimulů k zaměstnání ve společnosti, objevil výraz 

„Dobré jméno společnosti“. Nad touto nízkou četností by se měla společnost zamyslet. Získat 

přízeň lidí, v oblasti nebankovních půjček, není lehké, avšak na druhou stranu ani ne 

nemoţné. Společnost se podílí na mnoha projektech, často bez větší propagace. Proto nemůţe 

získat kladné preference, jeţ by u potenciálních zaměstnanců rozhodovaly o „chtíči“ pracovat 

ve společnosti Provident Financial s. r. o.  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet ZCů 535 545 566 580 591 628 611 613 675 

Meziroční 

nárůst 
-- +10 +21 +14 +11 +37 -17 +2 62 

Doporučení  +2 +4 +3 +2 +8 0 0 +13 

ÚSPORA  
19 400 

Kč 

38 800 

Kč 

29 100 

Kč 

19400 

Kč 

77 600 

Kč 
0 Kč 0 Kč 

126 100 

Kč 



 

 

Právě proto doporučení autorky zní: „Věnovat se více propagaci dobročinných a jiných 

akcí a zvýšit tak povědomí o přínosech společnosti Provident Financial s. r. o. pro širokou 

veřejnost.“ 

 

Další doporučení se týká úvodního školení, probíhajícího v prvních dnech působení 

nových zaměstnanců ve společnosti. V grafu č. 4. 26 uvedlo 8 % respondentů, ţe 

neabsolvovali ţádné úvodní školení. Tento fakt je neakceptovatelný. Kaţdý nový 

zaměstnanec musí projít minimálně úvodním školením, které by mělo obsahovat prvky 

bezpečnosti práce a chování zaměstnance na pracovišti. V následujícím grafu byly rozloţeny 

četnosti různých úvodních školení, absolvovaných zaměstnanci. Doporučením autorky je 

sjednotit všechny tyto školení do jednoho univerzálního pro všechny, které by probíhalo vţdy 

k 1. pracovnímu dni na centrále společnosti. 

 

A konečně posledním doporučení je vylepšit formát závěrečného hodnocení. 

Zaměstnanec nemůţe odcházet jinak, neţ sto procentně ztotoţněn s tím, co mu řekl 

hodnotitel. Vzájemnou debatou a vysvětlením musí dojít ke konsensu obou stran.  

 

 

 

 

  



 

 

5 Závěr 

Ţe zaměstnanci, jsou skrytým pokladem mnoha firem, je těm nejúspěšnějším z nich 

známé. A právě pro důleţitost tohoto podnikového faktoru se autorka práce rozhodla zabývat 

Procesem výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Tou organizací byla 

společnost Provident Financial s. r. o., jeţ je lídrem na trhu nebankovních půjček v České 

republice. 

 

Struktura práce je rozčleněna na 5 částí. První části byl Úvod, ve kterém byl popsán cíl 

práce a metody, jeţ autorka plánovala, pro dosaţení tohoto cíle, pouţít.  

Další části byly Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců, které přiblíţily 

proces plánování, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců. Ačkoliv je v práci 

zdůrazňováno, ţe získávání zaměstnanců není stěţejním tématem diplomové práce, je zřejmé, 

ţe získávání a samotný výběr zaměstnanců jsou dvě spojité nádoby, kdy jedna bez druhé 

nemohou fungovat. Stěţejními výběrovými metodami, jeţ byly do hloubky popsány, byly 

výběrové pohovory a assessment center. V neposlední řadě byl popsán přijímací proces a 

proces adaptace. 

Třetí části byla charakteristika vybrané společnosti. V tomto oddíle byla popsána 

historie společnosti, trhy, na kterých působí, organizační struktura obchodního oddělení a 

mnoho jiných informací, jeţ dostatečně přiblíţili společnost Provident Financial s. r. o. 

Čtvrtá část je věnována Analýze procesu výběru a adaptace zaměstnanců. Jak jiţ 

samotný název kapitoly napovídá, zaměřeno bylo na získávání zaměstnanců na pozici 

Administrativní pracovník. Byly podrobně popsány obě kola výběrového řízení, včetně všech 

úkolů, které museli uchazeči plnit v assessment centru. Následně byla pozornost věnována 

procesu adaptace.  

V závěru diplomové práce poskytla autorka této diplomové práce pár návrhů a 

doporučení, z nichţ za stěţejní povaţuje Bonusový systém odměňování za doporučené 

zaměstnance. Kdy v případě, ţe zaměstnanec doporučí kandidáta na pracovní pozici, ten ji 

získá a setrvá na ní 1 rok, získá finanční odměnu ve výši 6 000 Kč. Navrhnuta byla i jiná 

opatření. Avšak nyní je jen na společnosti Provident Financial s. r. o., jak se k nim „postaví a 

naloţí s nimi“. 

Pátou části je Závěr, ve kterém byly shrnuty stěţejní části předchozích kapitol.  
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