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1 ÚVOD 

Práce, půda, kapitál. Tři výrobní faktory, bez kterých se neobejde činnost jakéhokoliv 

podniku. Jeden z těchto výrobních faktorů je však od druhých dvou odlišný. Tímto výrobním 

faktorem je práce. Práce je zajišťovaná lidmi a jsou to právě lidé, kdo rozhoduje o rozdělování 

a alokaci zbylých dvou faktorů, tak aby bylo dosaženo cílů organizace. 

Tématem práce jsou procesy přijímání a adaptace zaměstnanců, tzn. procesy, které 

v organizaci zajišťují dostatečné množství a kvalitu tohoto výrobního faktoru. Cílem práce je 

pak popis a analýza těchto procesů ve společnosti GE Money Bank, a.s., a na základě 

provedené analýzy navrhnout společnosti doporučení pro zkvalitnění dílčích procesů. Ve 

společnosti nerozlišují procesy zajišťující obsazení volného pracovního místa, tak jak je 

rozlišuje Šikýř (2012), tzn. na získávání, výběr, přijímání a adaptaci. Místo toho používají 

souhrnné označení nábor a proto je práce zaměřená na všechny procesy, nejen přijímáním a 

adaptaci. V práci se však autor bude snažit tento nábor dle teoretických východisek rozdělit na 

dílčí procesy, jak je uvádí Šikýř (2012) a analyzovat každý proces zvlášť. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Obsahem první části je teoretické vymezení 

procesů, kterými se v práci budu zabývat. Teoretické vymezení pomůže při analýzách 

jednotlivých procesů, když bude teorie porovnávána se skutečně probíhajícími procesy.  

 V druhé části práce je představena společnost GE Money Bank, a.s. Společnost byla 

autorem vybrána, jelikož se jedná o jednu z největších bankovních společností v České 

republice a sám autor shledává bankovní sektor za velmi lákavý. Dalším faktorem, který se 

přičinil o analýzu procesů v této společnosti je, že autor v této společnosti působí na pozici 

asistenta správy pohledávek.  

Třetí část práce je zaměřena na samotnou analýzu, která bude prováděna za pomocí 

rozhovorů s HR manažery společnosti a specialistou oddělení lidských zdrojů, pozorováním a 

nakonec dotazníkovým průzkumem. Pro vyhodnocení výsledků dotazníkového průzkumu 

použiji nástroje programu Microsoft Excel. Popisy jednotlivých metod a jejich výsledky 

budou také obsahem této části.  

Ve čtvrté části, na základě výsledků analýz, budou uvedena doporučení pomocí 

kterých by společnost mohla zkvalitnit jednotlivé procesy.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘIJÍMÁNÍ A ADAPTACE 

PRACOVNÍKŮ, METODY ANALÝZY 

Cílem první části bakalářské práce je teoretické vymezení důležitých pojmů, se 

kterými se budeme setkávat v dalším výkladu a napomohou nám lépe pochopit problematiku, 

kterou se budeme v této práci zabývat. 

Již z názvu práce vyplývá, že se budeme zabývat procesy přijímání a adaptace 

pracovníků. Uvedené procesy jsou součástí postupu zvaného obsazování volných pracovních 

míst, přičemž tento postup vychází z plánování zaměstnanců a analýzy pracovních míst. 

Postup obsahuje i další dílčí procesy, které budou v této práci popsány, neboť předcházejí a 

prolínají se s procesy přijímání a adaptace. Těmito procesy jsou získávání a výběr pracovníků 

(Šikýř, 2012). 

2.1 Personalistika 

Podle Koubka (2001) můžeme personalistiku charakterizovat jako část řízení 

organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu. Tedy na 

činnosti spojené s jeho získáváním, formováním, s jeho pracovními činnostmi a schopnostmi, 

pracovním chováním, vztahem k práci, organizaci a spolupracovníkům a také s činnostmi 

spojenými s jeho osobním a sociálním rozvojem.  

Úkolem personalistiky je kontinuálně zabezpečovat dostatečný počet způsobilých, 

výkonných a motivovaných lidí, pomocí nichž bude organizace schopná dosahovat svých 

strategických cílů.  

Ne vždy se na personalistiku nahlíželo způsobem, jakým je na ní nahlíženo dnes. 

V průběhu let prošla množstvím stádií a vývojových etap, během nichž se formovala a 

utvářela do dnešní podoby. I dnes se však můžeme setkat s různými pojmy jako personální 

práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů. Z 

čistě teoretického hlediska zjistíme, že pojmy personální práce a personalistika se využívají 

pro obecné vyjádření činnosti, zatímco personální administrativa, personální řízení a 

řízení lidských zdrojů představují různé vývojové etapy a úrovně personální práce.  

Dle Dvořákové a kol. (2007), Šikýře (2012), Koubka (2001) a dalších můžeme 

personalistiku rozdělit na následující vývojové etapy (koncepce).  
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2.1.1 Personální administrativa 

Byla první koncepcí personalistiky, která se začala prosazovat od desátých do 

dvacátých let 20. století. V této době byla personalistika chápána jen jako nějaký pasivní 

prvek v organizaci, který měl na starost činnosti spojené s administrativními úkoly, které 

organizaci vznikaly při zaměstnávání lidí. 

Činnost personálního útvaru a managementu v té době by se dala shrnout slovy 

Dvořákové a kol. (2007, s. 5): „My – manažeři rozhodneme, koho přijmeme; my rozhodneme, 

koho propustíme a Vy – personalisté pouze zabezpečíte nezbytnou agendu a administrativu“. 

2.1.2 Personální řízení 

Druhá koncepce personalistiky, která se v řízení organizace začala objevovat od 40. do 

50. let 20. století a byla spojena s pokračujícím rozvojem průmyslové činnosti. 

Vyvíjela se v době, kdy se zvětšoval konkurenční boj mezi podniky, přičemž se 

měnily i potřeby zákazníků. Organizace začaly vnímat své pracovníky (lidské zdroje) jako 

potenciální zdroj konkurenční výhody. Začaly vznikat personální útvary, kterým byla 

udělena větší pravomoc a zodpovědnost, ale stále neměly možnost ovlivňovat a podílet se na 

strategii personální politiky organizace (Koubek, 2011); (Šikýř, 2012). 

Dle Dvořákové a kol. (2007), tak byla poprvé uznána aktivní činnost personální 

práce. 

2.1.3 Řízení lidských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) lze podle Armstronga (2002, s. 27) definovat 

jako: „strategický a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. 

v ní pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů.“ 

Bláha a kol. (2005) doplňují, že se jedná o koncepci obsahující manažerské postupy, 

které organizaci slouží k získávání a udržování zaměstnanců v podniku a k zajišťování 

odpovídajících výkonu pracovníků. 

ŘLZ je nejnovější koncepci personalistiky, která se začala formovat v průběhu 50. a 

60. let 20. století. Koncepce zdůrazňuje opravdový význam člověka, lidské pracovní síly, jako 

nejdůležitější výrobní vstup činnosti organizace. Vznikala na pozadí radikálních změn 

v podnikání, hospodářství a světových trzích. Stále větší globalizace, rozvíjející se 

technologie, ostřejší konkurenční boj a měnící se preference zákazníků měli za následek 

změnu přístupu k řízení a vedení lidí. Personalistika se stala jádrem řízení organizace, 
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protože právě úspěšný výběr a začlenění pracovníků do společnosti ovlivňuje úspěšné vedení 

i v dalších oblastech řízení organizace (vývoj, nákup, prodej, výroba, finance apod.). 

Charakteristickými znaky koncepce ŘLZ jsou: 

 užívání strategického přístupu, 

 respektování vnějších faktorů, 

 personální práce je prací všech vedoucích pracovníků, nejen odborných 

personalistů, 

 propojení personální činnosti s plány a strategiemi organizace, 

 personalistika se stává nejdůležitější činnosti v řízení organizace, 

 vedoucí personálního útvaru je členem nejužšího vedení organizace, 

 je kladen důraz na rozvoj lidských zdrojů, kvalitu pracovního života a 

spokojenost pracovníků, 

 snaha o sounáležitost pracovníka s organizací, 

 důraz na vytváření organizační kultury a pracovních vztahů (Šikýř, 2012; 

Koubek, 2001).       

2.1.3.1 Cíle řízení lidských zdrojů  

Obecně lze cíl ŘLZ vyjádřit jako snahu zajistit požadované lidské zdroje za účelem 

úspěšného plnění strategických cílů organizace. Konkrétněji to pak znamená plnění dílčích 

cílů: 

 zabezpečení a rozvoj pracovníků, 

 zvyšování motivace a odměňování pracovníků, 

 budování harmonických a produktivních vztahů (Armstrong, 2002). 

2.1.4 Strategické řízení lidských zdrojů 

Z definice strategie - dlouhodobý proces působení organizace, která se snaží 

přizpůsobit své zdroje měnícímu se prostředí (trhu, zákazníkům), takovým způsobem, aby 

dokázala naplnit očekávání všech zúčastněných stran - můžeme odvodit také definici pro 

strategické řízení lidských zdrojů. 
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Je to přístup k rozhodování o cílech a plánech organizace, které se týkají 

zaměstnávání lidí, jejich získávání, vzdělávání, osobního rozvoje, pracovního výkonu, vztahů 

na pracovišti, hodnocení a odměňování. Řízení je propojeno a sjednoceno s více složkami 

organizace, přičemž strategie lidských zdrojů jsou nejčastěji propojovány s podnikovou 

strategií vertikálně a mezi sebou navzájem horizontálně. Jde tedy o vztah mezi ŘLZ a 

strategickým řízením organizace. Vrcholový management by při svých podnikových, 

strategických úvahách měl brát zřetel na skutečnost, že lidský kapitál je možným zdrojem 

konkurenční výhody a že to jsou především lidé, kdo realizuje jejich strategický plán. 

Strategické řízení zdrojů dle Armstronga (2002) znamená: 

 užití plánování, 

 přístup k řízení systému personální práce, který je založený na podnikové 

politice zaměstnanosti a na strategii pracovní síly, která se opírá o určitou 

filozofii, 

 uvést v soulad aktivity ŘLZ a podnikovou strategii, 

 brát zaměstnance jako strategický zdroj možné konkurenční výhody. 

2.1.4.1 Cíle strategického ŘLZ 

Hlavním cílem strategického řízení lidských zdrojů je zajišťování trvalé konkurenční 

výhody organizace pomocí kvalifikovaných, schopných, motivovaných a výkonných 

pracovníků a jejich strategického zabezpečování. 

Dalším cílem je dosahování rovnováhy mezi měkkými a tvrdými prvky ŘLZ. 

Měkkými prvky rozumíme lidské vztahy, osobní rozvoj, stabilitu zaměstnání, kvalitu 

pracovního života, zapojování zaměstnanců do rozhodování apod. Tvrdým prvkem ŘLZ je 

užitek, který organizaci přinesou investice do lidských zdrojů. Organizace by tedy měli 

plánovat a rozhodovat ve věcech řízení organizace s myšlenkou na potřeby a požadavky 

zaměstnanců (Armstrong, 2002).  

Všechny uvedené koncepce se sice formovaly a vyvíjely v jiných časových pásmech, 

ale v organizacích  se vyskytují a uplatňují v různých formách a obměnách dodnes. Volba 

koncepce pro organizaci záleží na mnoha faktorech. Obecně bychom však mohli říci, že čím 

je organizace větší, rozsáhlejší, technicky vyspělejší,  se složitější organizační strukturou, 

s náročnou hlavní činností, s vyšší kvalifikovaností zaměstnanců apod., tím je personální 
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činnost složitější, komplexnější, je jí přisuzována větší váha a jedná se tedy o přesun od 

personální administrativy k řízení lidských zdrojů.  

2.1.5 Personální činnosti 

Personální činnosti jsou činnosti vykonávané personálním útvarem/personalisty a 

zabezpečují organizaci dostatečné množství výkonných, motivovaných a schopných 

pracovníků v průběhu činnosti organizace, kteří organizaci napomáhají dosahovat jejich 

strategických cílů. Jak říká Šikýř (2012, s. 33): „Podstatou úspěchu organizace je dosažení 

souladu mezi strategií, strukturou a systémem personálních činností.“ Strukturou je zde 

míněno formální uspořádání nejen zaměstnanců, ale i zdrojů potřebných k vykonávání práce a 

dosahování výsledků. 

Pokud se na systém personálních činností podíváme komplexně, tak systém zahrnuje 

tyto činnosti:  

 vytváření a analýza pracovních míst, 

 personální plánování, 

 obsazování volných pracovních míst, 

 řízení pracovního výkonu, 

 hodnocení pracovníků, 

 odměňování, 

 vzdělání a rozvoj pracovníků, 

 pracovní vztahy, 

 péče o pracovníky, 

 personální informační systém, 

Činnosti vytváření a analýzy pracovních míst zahrnují procesy definování 

pracovních povinností a úkonů a jejich následné shrnutí do pracovních míst. Dále obsahují 

procesy zkoumání a analýzy shromážděných údajů o pracovních místech a požadavcích na 

pracovní místo. 

Personální plánování je činnost zabývající se plánováním potřeby zaměstnanců, 

plánováním pokrytí potřeby zaměstnanců a také plánování osobního rozvoje zaměstnanců. 
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Úkolem této činnosti je zajistit organizaci nejen v současnosti, ale i v budoucnosti potřebné 

zaměstnance.  

Činnost zvaná obsazování volných pracovních míst je jedna z nejdůležitějších 

personálních činností. Obsahuje procesy získávání, výběr, přijímání a adaptaci pracovníků. 

Vzhledem k důležitosti této činnosti a obsahu práce je této činnosti a jejím procesům 

věnována samostatná kapitola. 

Pracovní výkon zaměstnance chápeme jako výsledek práce, který bývá nejčastěji 

vyjadřován množstvím práce, její kvalitou, včasností, přístupem k práci a přítomností v práci. 

Řízení pracovního výkonu je tedy popsáno jako systematická činnost, jejímž cílem je 

zajištění realizace cílů organizace a dosahování očekávaného výkonu. Hodnocení 

zaměstnanců je nástrojem řízení pracovního výkonu a poskytuje pracovníkovi zpětnou vazbu 

o jeho výkonu.  

Hlavním účelem odměňování pracovníků je ocenění skutečného výkonu pracovníka 

za určité, předem stanovené období a stimulování pracovníka k vykonávání sjednané práce a 

dosahování požadovaného výkonu. Odměňování je velmi složitá činnost a bývá jí přisuzována 

velká pozornost zaměstnavatelů i zaměstnanců a často se stává předmětem sporů. Moderní 

pohled na odměňování nebere v úvahu pouze mzdu, či plat zaměstnance, ale také nepeněžní 

formy: zaměstnanecké výhody, povýšení zaměstnance, odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, možnost vzdělání pracovníka, uznání apod.  

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců chápeme jako rozvoj znalostí a dovedností 

pracovníka, který pomáhá zlepšení jeho pracovního výkonu i výkonu samotné organizace. 

Podle Bláhy a kol. (2005) je vzdělání a rozvoj především investicí zaměstnavatele.  

Péče o pracovníky a utváření kvalitních, harmonických vztahů mezi pracovníky 

samotnými, popř. mezi pracovníky a jejich nadřízenými je důležitou činností personální 

politiky organizace. V organizaci vznikají formální i neformální vztahy, přičemž cílem 

organizace je dosáhnout vyhovující úrovně těchto vztahů pro lepší chod organizace. 

Pro zjišťování, uchovávání, zpracování a analýzu dat týkajících se pracovníků, mezd, 

práce a jejich následné poskytování řídícím pracovníkům, orgánům státní správy nám 

v organizaci slouží personální informační systém (Šikýř, 2012;  Koubek, 2011; Armstrong 

2002). 
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2.2 Obsazování volných pracovních míst 

Je personální činnost, na které velkou měrou závisí schopnost organizace konkurovat a 

obstát na trhu. Je to také jedna z nejobsáhlejších personálních činností organizace a její 

procesy jsou hlavním předmětem této práce. 

2.2.1 Volné pracovní místo 

Lze podle Šikýře (2012) definovat jako nově vytvořené místo, nebo uvolněné pracovní 

místo, na které organizace plánuje zaměstnat nejvhodnějšího zaměstnance. Zatímco nově 

vytvořené místo nejčastěji souvisí z rozšiřování působnosti a činnosti organizace, tak 

uvolněné pracovní místo bývá často spojeno s plánovaným, nebo neplánovaným odchodem 

pracovníka. 

2.2.2 Postup obsazování volných pracovních míst 

Postupem obsazování volného pracovního místa se myslí model, který vychází 

z personálního plánování a analýzy pracovního místa, přičemž dále obsahuje procesy 

získávání, výběr, přijímání a adaptaci zaměstnanců. Pro lepší názornost si postup obsazování 

volných pracovních míst vyjádříme graficky. 

2.1 Postup obsazování volných pracovních míst  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno podle Šikýř (2012, s. 69) 

Z obrázku je patrné, že procesy personálního plánování a analýzy pracovního místa 

probíhají současně a do jisté míry jsou na sobě závislé a ovlivňují se. Zatímco personální 

plánování nám udává současnou i budoucí potřebu obsadit volné pracovní místo, tak analýza 

pracovního místa nám tuto potřebu volného pracovního místa přesně definuje. 

Personální plánování 

Výběr zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců 

Analýza pracovního místa 

Adaptace zaměstnanců 

Přijímání zaměstnanců 
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Zaměstnavatel však uvedený postup nemusí dodržovat. Může si sám určit, zda jeho postup 

bude obsahovat všechny výše uvedené procesy, nebo jestli procesy budou modifikovány. 

Obsazování volných pracovních míst je ovlivňováno a vymezeno nejen nařízeními a 

pravidly jednotlivých organizací, ale také právními ustanoveními a zákony. Mezi ty hlavní 

patří zákon o zaměstnanosti a zákoník práce. Jako příklad můžeme uvést antidiskriminační 

zákon, který zaručuje rovné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, pracovních poměrů, 

odměňování apod. (Šikýř, 2012). 

2.3 Získávání pracovníků 

Proces, jehož cílem je přilákat co nejvíce uchazečů na nové volné pracovní místo, a to 

co nejrychleji a s co nejnižšími vynaloženými náklady. V tomto procesu se zaměstnavatel 

snaží navázat kontakt s potenciálním uchazečem o zaměstnání. Účelem kontaktu je 

informovat uchazeče o volném pracovním místě, o požadavcích a náležitostech volného 

pracovního místa a shromáždění údajů o způsobilosti uchazečů. 

Šikýř (2012) uvádí postup získávání zaměstnanců, který zahrnuje následující fáze: 

 analýzu potřeby obsazení volného pracovního místa, 

 popis požadavků a specifikací volného pracovního místa, 

 určení možných zdrojů pracovníků, 

 forma postupu získávání pracovníků, 

 stanovení požadovaných dokumentů od potencionálních uchazečů, 

 uveřejnění nabídky zaměstnání, 

 předvýběr uchazečů založený na přijaté dokumentaci. 

V procesu si nejprve musíme analyzovat potřebu obsazení volného pracovního 

místa. V této fázi musíme určit, zda se jedná o plánovanou, či neplánovanou potřebu. 

Plánovaná potřeba bývá spojovaná s plánovaným odchodem zaměstnance do důchodu, na 

mateřskou dovolenou, nebo ukončením pracovního poměru dohodou s výpovědní lhůtou. 

Neplánovaná potřeba je způsobena nečekaným uvolněním pracovního místa většinou 

v důsledku okamžitého skončení pracovního poměru zaměstnance. Ve chvíli, kdy již máme 

volné pracovní místo, je zapotřebí posoudit možné alternativy, jak s takovým místem naložit. 

Dočasně můžeme nechat místo neobsazené, místo můžeme zrušit, nebo sloučit s jiným 
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místem. Další alternativou je nahrazení současného pracovněprávního vztahu, sjednaného na 

dobu neurčitou, na jiný pracovněprávní vztah: 

 pracovní poměr na dobu určitou, 

 pracovní poměr se zkráceným úvazkem, 

 dohoda o pracovní činnosti, 

 dohoda o provedení práce. 

Vždy, když nám vznikne volné pracovní místo, je zapotřebí sepsat specifikace a 

požadavky na volné pracovní místo. Specifikace informují o názvu, úkolech, povinnostech, 

odpovědnosti a pravomocích daného pracovního místa. Požadavky si můžeme rozdělit dle 

důležitosti jejich potřeby pro výkon na pracovním místě.  

 Požadavky nezbytné – jsou nezbytně nutné pro výkon práce a jsou stanovené 

právními předpisy (vzdělání, certifikáty, oprávnění). 

 Požadavky žádoucí – nejsou nezbytně nutné, ale mají velký vliv na výkon 

práce zaměstnance (praxe). 

 Požadavky vítané – nejsou nezbytně nutné, ale zvyšují potenciál zaměstnance 

a tím také jeho možnou využitelnost (cizí jazyky). 

 Požadavky okrajové – nejsou nutné pro výkon pracovního místa. 

Důležitým rozhodnutím je také rozhodnutí o zdrojích čerpání pracovníků. Obsahem 

rozhodnutí je zda pracovníky čerpat z vnějších, či z vnitřních zdrojů. Mezi vnější zdroje 

řadíme: trh práce, pracovníci jiných organizací, absolventi, ženy v domácnosti, důchodci, 

studenti. Vnitřním zdrojem jsou zaměstnanci organizace.  

Stanovení formy postupu získávání pracovníků je ovlivněno spoustou okolností, 

mimo jiné také na tím, jestli čerpáme z vnitřních, nebo z vnějším zdrojů. Podle toho si také 

rozdělíme formy (metody) získávání pracovníků. 

 Vnitřní zdroje – podnikový intranet, místní vývěska, nástěnka, rozeslání 

nabídky zaměstnání elektronickou poštou, doporučení, nebo přímé oslovení 

vhodného zaměstnance. 

 Vnější zdroje – internet, inzerce, rádio, televize, pomocí personální agentury, 

spolupráce s úřadem práce. 
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U výběru formy získávání pracovníků se vyplácí a je často také praktikována vhodná 

kombinace vnitřních i vnějších zdrojů. 

Důležité údaje o uchazečích a jejich způsobilosti vykonávat práci získáme 

z obdržených požadovaných dokumentů. Nejčastěji požadovanými dokumenty jsou: 

 životopis, 

 žádost o zaměstnání, 

 osobní dotazník, 

 ověřené kopie vysvědčení, diplomů, certifikátů apod., 

 pracovní posudky a reference, 

 motivační dopis. 

Správná formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání je důležitým nástrojem 

komunikace mezi zaměstnavatelem a potenciálním uchazečem o zaměstnání. Tímto 

způsobem zaměstnavatel láká a oslovuje vhodné uchazeče o zaměstnání. Důležité je, aby 

uveřejnění nabídky proběhlo v optimálním čase, vhodným způsobem a s co nejnižšími 

náklady. Nabídka by měla být stručná, přesná, s vysokou vypovídací hodnotou, srozumitelná, 

úplná a pravdivá. Nabídka musí být v souladu s právními předpisy, nesmí být diskriminačního 

charakteru a neměla by odporovat dobrým mravům.  

Předvýběr vhodných uchazečů se provádí na základě přijaté dokumentace od 

uchazečů - především životopisu a žádosti o zaměstnání. Účelem je rozhodnout, který 

uchazeč má předpoklady pro námi požadovanou práci a může být pozván k dalšímu 

výběrovému postupu. Zkoumáme zejména úroveň dosaženého vzdělání, typ školy a 

studované obory, dosavadní praxi a jaké jsou ostatní znalosti a dovednosti (Šikýř, 2012).  

2.4 Výběr pracovníků 

Poté, co se roztřídí vhodní uchazeče o zaměstnání od nevhodných, pokračuje proces 

výběr pracovníků. Úkolem procesu je zjistit, který z vhodných uchazečů je ten nejvhodnější 

na dané pracovní místo. Vhodnost spočívá ve zvládnutí požadovaných dovedností, odborné 

způsobilosti a také schopnosti začlenit se do organizační struktury a kultury. Při výběru 

posuzujeme odborné i charakterové vlastnosti uchazeče. 

Na začátku výběrového procesu je nutné si stanovit kritéria, podle kterých budeme 

uchazeče hodnotit.  
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V přípravné fázi výběru pracovníků musíme: 

 charakterizovat kritéria požadovaného výkonu (např. kvalita, efektivnost, 

množství), 

 charakterizovat faktory, s jejichž pomocí můžeme odhadnout úspěšný výkon 

práce (vzdělání, praxe, posudky, výsledky testů, pohlaví, věk, lékařská 

prohlídka, výsledky pohovorů), 

 eliminovat možný problém získání objektivních, podrobných a věrohodných 

informací o uchazečích. 

2.4.1.1 Postup výběru pracovníků 

Postup výběru závisí na charakteristice obsazovaného místa. Roli hraje také zvyklosti 

organizace a význam jaký majitel, nebo vedení organizace přisuzuje výběrovému procesu. 

Koubek (2011) uvádí následující postup výběru pracovníků: 

 analýza dotazníků a dokumentů, které byli předloženy uchazeči, 

 předběžný pohovor, který má vyjasnit, nebo doplnit informace uvedené 

v dokumentech, 

 testování uchazečů např. pomocí assessment centra (doplňková metoda), 

 výběrový pohovor (nutný krok), 

 prověření referencí (možnost subjektivního zkreslení informací), 

 lékařské prověření (není vždy nutné – záleží na organizaci a vykonávané 

profesi), 

 rozhodnutí o výběru, 

 informování uchazečů o výsledku. 

V každém z těchto kroků posuzujeme uchazeče z hlediska jeho vhodnosti a 

způsobilosti pro výkon práce. Tuto způsobilost porovnáváme s ostatními uchazeči a s jasným 

cílem: najít toho nejlepšího. Při výběru nesmíme zapomenout, že se jedná o dvoustrannou 

záležitost. Organizace si sice vybírá pracovníka, ale také pracovník si vybírá organizaci.  

2.4.1.2 Metody výběru pracovníků 

Zvolením vhodné metody výběru pracovníků získáme potřebné informace o 

uchazečích a o jejich způsobilosti pro vykonávání nabízené práce. Existuje široká škála metod 
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pro vykonávání tohoto procesu. Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody a je jen na 

organizaci, kterou metodu pro výběr pracovníků vybere. Při výběru vycházíme hlavně 

z potřeby získat co nejvíce průkazných informací pro hodnocení uchazečů. 

Hodnocení životopisu je nejzákladnější metoda, která by měla probíhat vždy při 

předvýběru uchazečů a také při výběru nejvhodnějšího uchazeče. Pomocí této metody 

posuzujeme nejnezbytnější požadavky na uchazeče, které jsou potřebné pro výkon práce.  

Další metodou je pohovor. Je to nejpoužívanější metoda a pokud se provádí správně, 

tak ji můžeme také označit za metodu nejlepší, jelikož nám poskytuje nejkomplexnější a 

nejefektivnější prozkoumání způsobilosti uchazečů. Pohovor je osobním setkáním uchazeče 

s odpovědným reprezentantem zaměstnavatele. Je však žádoucí, aby se pohovoru zúčastnil 

také přímý nadřízený budoucího uchazeče. Podle Koubka (2011) můžeme za základní cíle 

pohovoru označit: 

 zisk hlubších informací o uchazeči, jejich očekávání, pracovní cíle, ověření 

informací, které uchazeč uvedl ve svém životopise, 

 podání uchazeči informace o naší organizaci a o vykonávané práci, 

 posouzení povahy, osobnosti a charakteristických rysů uchazeče, 

 vytvářet v uchazečích dobré mínění o organizaci a její pověsti. 

V dnešní době se můžeme setkat s celou řadou pohovorů, které jsou něčím specifické 

a liší se od ostatních. Pohovory rozdělujeme na strukturované a nestrukturované. 

Strukturovaný pohovor si předem připravíme, naplánujeme si otázky, které budeme klást a 

také si namodelujeme možné odpovědi na tyto otázky. Forma a průběh nestrukturovaného 

pohovoru, je na rozdíl od strukturované, utvářena až „na místě“ v průběhu samotného 

pohovoru. Strukturovaný pohovor nám nabízí efektnější, spolehlivější a přesnější formu 

vedení pohovoru, zvyšuje pravděpodobnost výběru toho nejlepšího uchazeče a redukuje 

riziko subjektivního přístupu k uchazečům. Naproti tomu nestrukturovaný pohovor nám 

poskytuje možnost zjistit zajímavé informace o uchazečích, které bychom jiným způsobem 

nezískali, a lépe poslouží při hodnocení osobnosti uchazeče. 

Strukturovaný i nestrukturovaný pohovor může být veden formou „mezi čtyřma 

očima“, nebo před panelem posuzovatelů. Pohovor jednoho s jedním (mezi čtyřma očima) je 

veden jedním tazatelem s jedním uchazečem. Tato forma je snadnější pro domluvu a lépe 

můžeme navodit neformální atmosféru. Stále častěji se však setkáváme s pohovorem před 
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panelem posuzovatelů. Ten se nejčastěji skládá z nejvyššího pracovníka/majitele organizace 

a přímého nadřízeného obsazovaného místa. Přizvat můžeme také nějakého experta nebo 

personálního pracovníka. Posuzování uchazeče touto formou pohovoru je spravedlivější, 

přesnější, komplexnější a více objektivní. Z pohledu uchazeče můžeme říct, že pohovor 

vedený tímto způsobem působí profesionálněji a dává uchazeči najevo, že jeho hodnocení 

bude spravedlivější. 

Ať už se jedná o strukturovaný, nestrukturovaný, pohovor jeden na jednoho nebo před 

panelem posuzovatelé, tak by měl být podle Šikýře (2012) založen na následujícím postupu: 

 úvod, 

 představení zaměstnavatele, 

 představení uchazeče, 

 otázky a odpovědi. 

V průběhu procesu výběru pracovníků může dojít k testování uchazečů. Testování 

působí jako doplňková metoda, která nám může dokreslit náš celkový pohled a hodnocení 

uchazeče.  

Testování rozděluje Šikýř (2012) na tři typy: 

 testy inteligence – posuzují duševní a intelektuální schopnosti uchazeče, 

prověřují jeho verbální, numerické a abstraktní myšlení a také krátkodobou 

paměť, 

 testy osobnosti – posuzují osobnostní charakteristiky uchazeče, 

 testy schopností – pomocí modelových situací posuzují znalosti a dovednosti 

uchazeče, které jsou nezbytné pro výkon práce. 

Assessment centre (AC) je metoda, která se využívá nejen při procesu výběru 

pracovníků, ale také při jejich hodnocení a vzdělávaní. Hlavními přednostmi metody je její 

schopnost komplexně posoudit pracovní výkon a rozvojový potenciál současných i budoucích 

pracovníků. AC se od jiných metod liší především délkou svého trvání. Výjimkou nejsou až 

dvoudenní assessment centra. AC se účastní až deset uchazečů a téměř stejný počet 

hodnotitelů (5 až 7), kteří mohou pocházet z interních zdrojů organizace i z externího 

prostředí. Průběh AC se skládá z řešení modelových situací, případových studií, testů a 

simulací, které jsou doplněny pohovory (Šikýř, 2012; Koubek, 2011).  
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2.5 Přijímání pracovníků 

Příjímání pracovníků zahrnuje především procesy vedoucí k odsouhlasení, uzavření a 

následně k podpisu pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem o zaměstnání.  

Mezi základní pracovněprávní vztahy patří (§ 3 zákoník práce):  

 pracovní poměr, 

 dohoda o provedení práce, 

 dohoda o pracovní činnosti. 

2.5.1 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr se dle zákona č. 262/2006 Sb., § 33 zákoníku práce zakládá: 

 pracovní smlouvou, 

 volbou, 

 jmenováním. 

Pracovní poměr založený na podpisu pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem vzniká dnem, který je v pracovní smlouvě uveden jako den nástupu. 

2.5.2 Pracovní smlouva 

 Pracovní smlouva musí být vždy vedena v písemné formě a bývá uzavíraná na dobu 

určitou nebo na dobu neurčitou.  

Nutným obsah pracovní smlouvy, dle §34 zákoníku práce, jsou informace o: 

 druhu práce, kterou bude přijímaný pracovník vykonávat, 

 místu výkonu práce, kde bude práce vykonávána, 

 dni nástupu do práce. 

Mezi další náležitosti, které mohou, ale nemusí být v pracovní smlouvě uvedeny, patří 

informace o zkušební době, době trvání pracovního poměru (v případě, že je pracovní 

smlouva sjednaná na dobu určitou), mzdě, možnosti dovolené, kratší pracovní době, 

pravidelném pracovišti apod. Pracovní smlouva může obsahovat také konkurenční doložku a 

doložku o mlčenlivosti. (příklad obecné pracovní smlouvy viz Příloha č. 1) 
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2.5.3 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

Přijímaný pracovník má právo seznámit se smlouvou, popř. se k ní vyjádřit, ještě před 

jejím podpisem. Zaměstnavatel je dále povinen před podpisem smlouvy informovat 

zaměstnance o: 

 právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy, 

 pracovních podmínkách, 

 podmínkách odměňování, 

 povinnostech, které jsou stanoveny nebo vyplývají ze zvláštních předpisů. 

Pokud pracovní smlouva neobsahuje výše uvedené, tak je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance písemně informovat o těchto skutečnostech do 1 měsíce od vzniku pracovního 

poměru. Platí to také pro případné změny těchto údajů. Na základě zvláštního právního 

předpisu může dále zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, aby se před podpisem smlouvy 

podrobil vstupní lékařské prohlídce, která prokazuje zdravotní způsobilost pracovníka pro 

výkon požadované práce. 

Po podpisu pracovní smlouvy je přijímaný pracovník zařazen do personální evidence 

organizace, tzn. mu je přiřazena osobní karta obsahující nezbytné informace o pracovníkovi, 

mzdový list, evidenční list důchodového zabezpečení a vystavení podnikového průkazu. 

V každé organizaci se liší množství informací o pracovníkovi, které se uchovávají 

v personální evidenci, ale podle Koubka (2011) by vždy měli obsahovat alespoň následující 

údaje: 

 jméno a příjmení pracovníka, případně tituly před jménem a za jménem, 

 místo narození, datum narození a rodné číslo, 

 rodinný stav, informace a dětech, 

 adresa trvalého i přechodného bydliště, telefonní kontakty, email, případně jiné 

kontaktní údaje, 

 národnost, státní příslušnost, 

 informace o zdravotním stavu, 

 údaje o kvalifikaci, vzdělání, praxi, 
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 pracovní zařazení v organizační struktuře podniku a místo pracoviště 

v podniku. 

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen úkolovat zaměstnance 

prací podle smlouvy, za odvedenou práci zaměstnanci platil mzdu/plat, plnit podmínky 

stanovené zvláštními právními předpisy, vnitřními předpisy organizace a smlouvou a vytvářet 

podmínky potřebné pro správné plnění pracovních úkolů zaměstnance. Zaměstnavateli také 

vzniká oznamovací povinnost, kdy musí do 8 dnů od vzniku pracovního poměru nahlásit 

příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení nástup zaměstnance 

do zaměstnání. Na druhé straně je zaměstnanec povinen vykonávat zadanou práci, dodržovat 

rozvrženou pracovní dobu a dodržovat ostatní povinnosti vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů, pracovní smlouvy a vnitřních předpisů organizace.  

Při nástupu do zaměstnání musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, 

s předpisy, které vedou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s kolektivní 

smlouvou a dalšími vnitřními předpisy organizace. Zaměstnanec by měl být náležitě uveden 

na pracoviště. Vedoucí podniku, nebo jiný odpovědný vedoucí, by měl doprovodit 

zaměstnance na místo výkonu práce, přičemž ho formálně předají přímému nadřízenému. 

Přímý nadřízený v dalším kroku seznámí přijímaného zaměstnance se spolupracovníky jeho 

pracovní skupiny, popřípadě se spolupracovníky s jiných pracovních skupin. Zaměstnanci 

jsou v této fázi předány všechny pomůcky, nářadí a nástroje potřebné pro výkon práce.  

Procesu příjímání pracovníků je zejména v zahraničí přisuzována vysoká důležitost. 

Zahraniční organizace jsou si dobře vědomy, že na tomto procesu závisí další vývoj vztahu 

mezi pracovníkem a zaměstnavatelem, a také si uvědomují, že v průběhu procesu může dojít 

k problémům vyplývajících z nejasností a nepochopení. Zahraniční praxe je taková, že 

pracovní smlouvy uzavírané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou přesně 

specifikované, rozsáhlé a hlavně individualizované. Práva a povinnosti zaměstnance i 

zaměstnavatele jsou jasně definována. V České republice se však často užívají pouze obecné, 

stručné a mnohdy nejednoznačné pracovní smlouvy. (Koubek, 2011; Šikýř, 2012; Zákoník 

práce, 2013). 

2.6 Adaptace pracovníků 

Pojem adaptace můžeme definovat, jako přizpůsobování se jedince vnějším 

podmínkám a jejich změnám, které je ovlivňují a působí na ně.  
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Definici procesu adaptace si pak můžeme uvést tak, jak ji uvedli Hook a Foot (2005) a 

tedy, že se jedná o proces, jež má pomoci novým pracovníkům organizace rychle zvládnout 

novou práci tak, aby se co nejdříve stali produktivními, efektivními a byli tedy pro organizaci 

přínosem. Úkolem adaptace, ale není jen zkrácení období, ve kterém nový pracovník 

nepodává požadovaný výkon, důležité je také ztotožnění pracovníka s cíli organizace. 

2.6.1 Cíle adaptace 

Dvořáková a kol. (2007) uvedli, že proces adaptace je systematická činnost, která 

zajišťuje začlenění nejen nového pracovníka, ale i externího spolupracovníka do kulturního, 

sociálního a pracovního života organizace. Dále řekli, že cílem adaptace je: 

 snížit náklady spojené s neustálou fluktuací zaměstnanců, 

 snížit ztráty plynoucí ze špatné produktivity, 

 zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců.  

Proces adaptace začíná již u procesů výběru a přijímání pracovníků. Zejména proto, 

že už během těchto procesů si pracovník utváří a získává názor na organizaci, což může být 

chápáno jako část adaptačního procesu.  

2.6.2 Formy adaptace 

Adaptační proces zahrnuje formální i neformální činnosti, jejichž účelem je 

informovat, odborně zapracovat a sociálně začlenit přijatého zaměstnance do nového 

zaměstnání. 

Formální adaptace se provádí účelně a je systematicky zaměřená. Uskutečňuje se 

prostřednictvím adaptačního programu a je vedena manažerem nebo jiným zpravidla 

zkušenějším pracovníkem. Naopak neformální adaptace není řízena, probíhá bezprostředně 

a je ovlivňována sociálním okolím pracovníka, které je reprezentováno jeho novými 

spolupracovníky. Formální i neformální adaptace jsou prováděny ve dvou rovinách: pracovní 

a sociální, které se vzájemně prolínají a jejichž úkolem je, aby se zaměstnanec přizpůsobil a 

vyhověl požadavkům na vykonávanou práci, vytvářel spokojené vztahy se spolupracovníky a 

jednal v souladu s kulturou podniku.  

2.6.3 Adaptační balíček 

Některé organizace (zejména v zahraničí) poskytují novým pracovníkům tzv. 

adaptační balíček. Tento balíček obsahuje písemné materiály, jejichž obsah je specifický pro 



24 
 

každé místo, popř. pro každého pracovníka zvlášť. Písemné materiály může nový pracovník 

nastudovat doma, kde na ně má čas. Snižujeme se tak pravděpodobnost, že nový pracovník 

nepochopí, nebo vůbec nedostane některé informace.  

2.6.4 Oblasti adaptace 

Koubek (2001) rozděluje adaptaci do tří oblastí: 

 celopodniková adaptace – adaptace zaměřená na poskytování informací, 

jejichž obsah je obecný a zpravidla bývá pro všechny pracovníky organizace 

stejný (informace jsou nejčastěji poskytovány v písemné formě), 

 útvarová adaptace – v této oblasti jsou poskytovány informace, které jsou 

specifičtější a týkají se útvaru, organizační jednotky nebo týmu, ve kterém 

bude pracovník pracovat (zvyšuje se podíl předávání informací v ústní 

podobě), 

 adaptace na pracovní místo – zde už je pracovník seznámen se specifickými 

úkoly, úkony a procesy, které jsou charakteristické pro výkon práce na 

obsazovaném pracovním místě (informace jsou poskytovány zpravidla v ústní 

formě). 

2.6.5 Role vedoucích pracovníků a personálního útvaru 

Nutností procesu adaptace je úzká kooperace vedoucích pracovníků a personálního 

útvaru v jeho průběhu i při jeho vyhodnocování.  

Hlavní náplní vedoucích pracovníků je řízení a kontrola adaptace na úrovni adaptace 

útvarové a adaptace na pracovním místě. Snaží se rozšířit obsah této adaptace, pomáhá při 

řešení problémů vzniklých u této adaptace a vyhodnocuje průběh adaptace. Seznamuje 

pracovníka s jeho pracovními úkoly, povinnostmi, spolupracovníky, předpisy o bezpečnosti 

práce, zvyky, normami pro dané pracoviště apod. 

 Pojetí adaptace, její obsah, časový harmonogram a zpracování materiálů napomáhající 

adaptaci má za úkol personální útvar. Personální útvar se zaměřuje zejména na adaptaci 

celopodnikovou, která probíhá v počáteční fázi adaptačního procesu. Personální útvar předává 

zaměstnanci adaptační balíček, seznamuje ho s obecnými informacemi o organizaci, 

pracovními podmínkami, zásadami odměňování apod. Personalista také formálně předává 

nového pracovníka jeho přímému nadřízenému (Koubek, 2001; Dvořáková a kol., 2007). 
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2.6.6 Adaptační program 

Cílem adaptačního programu je podle Šikýře (2012) zajistit informování, odborné a 

sociální začlenění přijatého zaměstnance do organizace. Adaptace formou adaptačního 

programu probíhá od nástupního dne pracovníka do práce a končí po uplynutí předem 

sjednané doby. 

Pracovník musí být informován o skutečnostech, které jsou podstatné pro výkon jeho 

práce. Dále pracovníkovi předáváme informace týkající se cílů, zásad a postupů organizace, 

bezpečnostních předpisů a předpisů k zajištění ochrany zdraví při práci, podmínek práce, 

pracovního řádu, systému hodnocení, systému odměňování a jeho dalšího možného rozvoje.  

Zaměstnance je povinen se odborně začlenit, tzn. přizpůsobit se podmínkám a 

požadavkům pracovního místa a organizace, aby mohl co nejrychleji a co nejefektivněji 

vykonávat zadanou práci. Odborné začlenění probíhá buď přímo na pracovišti formou 

instruktáže, asistování, pověřením úkolem, rotací práce apod., nebo mimo pracoviště formou 

seminářů a školení. 

Důležité pro organizaci i pro pracovníka je, aby se co nejrychleji sociálně začlenil do 

organizace, nebo alespoň do úzkého kolektivu spolupracovníků. Sociální začlenění obnáší 

vytváření sociálních vztahů na pracovišti, překonání počáteční nervozity a nejistoty 

způsobené strachem z neznámého a vytváření kladného vztahu k práci, organizaci a 

spolupracovníkům. Sociální začlenění je zabezpečováno manažerem s podporou 

spolupracovníků, se kterými nový pracovník přichází do styku. 

V průběhu adaptačního programu dochází k hodnocení pracovníka ze strany 

manažera, nebo přímého nadřízeného. Toto hodnocení můžeme rozdělit: 

 formální – probíhá na konci adaptačního programu, kdy manažer zhodnocuje 

dosažené výsledky pracovníka, posléze je s pracovníkem rozebírá a následně 

diskutují o dalším postupu a rozvoji pracovníka v organizaci, 

 neformální – probíhá kdykoliv v průběhu adaptačního programu, kdy manažer 

vede a řídí pracovníka takovým způsobem, aby byl pracovník schopen 

dosahovat dohodnutých pracovních a rozvojových cílů (Šikýř, 2012).  

2.6.7 Časový plán adaptace 

Důležitou podmínkou adaptace je její načasování - časový plán. Nemůžeme všechny 

informace pracovníkovi poskytnout v příliš krátkém čase nebo najednou. Vzniklo by totiž 
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riziko, že si pracovník nezapamatuje všechny podstatné informace nebo nepochopí procesy a 

postupy. Adaptace by tedy měla být rozvržena do delšího časového pásma, zejména 

v případě, kdy pracovníkovi poskytujeme informace ústní formou. Adaptaci také nelze 

provádět pouze ústní formou, ta by měla být doprovázena formou písemnou, popř. ukázkou. 

Tabulka 2.1 Časový plán adaptace 

 Kdy? Co? 

1. Po rozhodnutí o výběru Předání vybraných písemných materiálů. 

2. Při podpisu smlouvy 
Zprostředkování dalších informací ústní i písemnou formou od 
vedoucích pracovníků a personálního útvaru. 

3. 
Od podpisu smlouvy do 

dne nástupu do 
zaměstnání 

V tomto mezidobí se doporučuje udržovat stálý kontakt mezi 
zaměstnavatelem a přijímaným pracovníkem (např.: nabídnutí a 
poskytnutí pomoci s ubytováním). 

4. 
Den nástupu do 

zaměstnání 

Přijímaný pracovník absolvuje všechny formální náležitosti, které 
vyžaduje proces přijímání pracovníků (viz část 2.5). Pracovník je 
dále provázen po organizaci, seznamuje se s pracovním prostředím, 
se spolupracovníky a jsou mu předávány další informace převážně 
ústní formou. 

5. 1. týden 
Pracovník absolvuje několik pohovorů se svým nadřízeným, učí se 
od svých spolupracovníků, je seznámen s postupy pracovního 
procesu a s lidmi, na které se může obrátit v případě potřeby.  

6. 2. týden 

Pracovník již plní pracovní úkoly, získává podněty a návrhy zlepšení 
ze strany nadřízeného i personálního útvaru v souvislosti s jeho 
adaptací. V prvních týdnech může také pracovník projít 
naplánovaným vstupním školením (produktová školení, školení na 
bezpečnost práce apod.). 

7. 3. – 4. týden 

V těchto týdnech může pracovník absolvovat další, různě zaměřená 
školení. Pracovník absolvuje další pohovory se svým nadřízeným, 
případně s personálním útvarem za účelem průběžného zhodnocení 
a návrhů zlepšení adaptačního procesu.  

8. 2. – 5. měsíc 

Pracovník je pověřován všemi pracovními úkoly, které obnáší jeho 
pracovní místo. Jednou za 14 dní (nebo 1 měsíc) se setkává se 
svým nadřízeným za účelem hodnocení jeho pracovního výkonu. 
Také v tomto období může absolvovat školení, který však bývají 
zaměřována na zlepšování pracovního výkonu, pracovních vztahů 
apod. 

9. 6. měsíc 
Během tohoto měsíce se proces adaptace uzavírá. Výkon 
pracovníka je ohodnocen a projednáván další postup v jeho 
pracovním a sociálním rozvoji. 

Zdroj: Upraveno podle Koubek (2001, s. 188) 

Výše uvedený časový harmonogram adaptace je pouze obecného charakteru. 

V závislosti na druhu organizace a druhu práce může být různě modifikován a měněn. Proces 
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nemusí trvat celých šest měsíců, ale existují podniky a pracovní místa, na které jsou adaptační 

plány nastaveny na delší časové období, než uvedených 6 měsíců. 

Celý proces adaptace může trvat od několika dní do několika týdnů, ale i měsíců. 

Délka trvání procesu závisí na specifikaci pracovního místa a druhu vykonávané práce. Přesto 

by proces adaptace měl být vždy dobře naplánován, strukturován a prováděn vhodnými 

metodami. Pracovník by měl v průběhu adaptace dostávat zpětnou vazbu neboli formální a 

systematické vyhodnocování průběhu procesu, jak ho nazval Koubek (2001). Toto 

vyhodnocování je prováděno vedoucím pracovníkem, který tímto způsobem komunikuje 

s pracovníkem minimálně dvakrát během prvního týden a poté alespoň jednou týdně v dalším 

průběhu adaptace (Koubek, 2001). 

2.6.8 Vybrané metody adaptace 

Metody adaptace, které si uvedeme, jsou určeny pro lepší a rychlejší adaptaci 

pracovníka na nové pracovní podmínky, pracovní úkoly a požadavky. Tyto metody se však 

dají použít také pro pozdější doškolování, či přeučování pracovníku na nová pracoviště. 

Instruktáž 

Jednoduchá metoda začlenění pracovníka, při kterém novému pracovníkovi předvede 

zkušenější pracovník, nebo nadřízený pracovní postup, který se následně nový pracovník 

snaží napodobit a posléze si ho osvojit. 

Coaching 

Dlouhodobější instruktáž, při které nadřízený pracovník vysvětlí novému pracovníku 

postup vykonávaní práce. Nový pracovník je následně kontrolován ze strany nadřízeného, 

nebo školitele. U této metody se snažíme soustavně usměrňovat a hodnotit výkon pracovníka. 

Counselling 

Metoda, která odstraňuje přílišnou jednosměrnost vztahu pracovníka a jeho školitele. 

Je založená na vzájemné interakci a konzultaci pracovníka s nadřízeným. Obsahem jejich 

konzultace jsou nejen pracovní výsledky pracovníka, ale také připomínky pracovníka, jeho 

problémy, se kterými se setkává při výkonu práce a v procesu adaptace.  

Asistování 

Při této metodě je nový pracovník přiřazen ke zkušenějšímu pracovníkovi, přičemž 

plní jím zadané úkoly, pomáhá mu při výkonu práce a tím se učí tuto práci sám vykonávat. 
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Často se stává, že si nový pracovník osvojí jen postupy a chování zkušenějšího pracovníka, je 

tak potlačována jeho vlastní tvůrčí svoboda 

Pověření úkolem 

Závěrečná fáze metody asistování, kdy je nový pracovník pověřen zkušenějším 

pracovníkem nebo manažerem vykonáním práce. Jeho výkon je sledován, případně 

usměrňován a následně hodnocen. 

Rotace práce 

Vzdělávaný pracovník je postupně přemisťován na různá pracoviště, kde si osvojuje 

pracovní činnosti spojené s různými pracovišti. Tímto způsobem získá pracovník přehled o 

organizaci, začne jí vnímat komplexněji. Takto vzdělávaný pracovník je také univerzálnější a 

do budoucna pro manažery hodnotnější. 

Přednášky 

Přednášky jsou zaměřené na rychlé předání informací. Výhodou je nenáročnost na 

materiálové vybavení. Jedná se však o jednosměrný tok informací od školitele ke 

vzdělávanému pracovníkovi. 

Školení/Seminář 

Odstraňuje nevýhodu přednášky – zapojuje vzdělávané pracovníky do diskuze se 

školitelem. Hlavním cílem je, stejně jako v případě přednášky, předání informací. 

E-learning 

Nová moderní metoda vzdělávaní pracovníků za pomocí informačních technologií. 

Může mít spoustu forem od různých vzdělávacích materiálů v podnikové informační síti až 

k interaktivním a multimediálním vzdělávacím programům (Šikýř, 2012). 

Výsledkem procesu adaptace je tzv. adaptovanost, kterou můžeme dle Dvořákové a 

kol. (2007) charakterizovat jako: 

 výkon práce pracovníka, který můžeme měřit a hodnotit, 

 začlenění pracovníka do sociálních vztahů. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

Analýza procesů získávání, výběrů, přijímání a adaptace pracovníků, které byli 

popsány v předcházející části, bude prováděna na procesech společnosti GE Money Bank, a.s.  

3.1 Profil GE Money Bank, a.s. 

 

 

 

 

Zdroj: www.gemoney.cz 

GE Money Bank, a.s. patří mezi největší české peněžní ústavy, má jednu z nejširších 

sítí poboček a bankomatů v České republice (260 obchodních míst a více než 700 bankomatů 

k 30. 9. 2012). Její služby jsou orientovány nejen na občany, ale také na malé a střední 

podniky. Je součástí obchodní divize GE Capital, která patří do nadnárodní společnosti 

General Electric Company (GE).  

Název společnosti:  GE Money Bank, a.s. 

Sídlo společnosti:  Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  25 67 27 20 

Datum zápisu:   9. 6. 1998 

Základní kapitál:  510 000 000 Kč 

Základní kapitál společnosti je tvořen 510ks kmenových akcií vydaných na jméno o 

jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč. Vlastníkem těchto akcií je GE Capital International 

Holdings Corporation. GE Money Bank, a.s. (GEMB) v současné době nevlastní žádné 

vlastní akcie, ani podobné cenné papíry. 

Předmětem podnikání společnosti je poskytování finančních a bankovních služeb. 

Mezi hlavní činnosti společnosti vyplývající z její licence patří přijímání vkladů od veřejnosti, 

poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební 

styk a zúčtování, vydávání a správa finančních prostředků, poskytování záruk, poskytování 

3.1 Logo GE Money Bank, a.s 
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investičních služeb a další činnosti, které přímo souvisí činnostmi uvedenými v bankovní 

licenci GE Money Bank, a.s. 

GE Money Bank, a.s. je držitelem mnoha prestižních ocenění. Mezi ty nejvýznamnější 

patří čtyřnásobné vítězství v soutěži Zlatá koruna za nejlepší internetovou banku, ocenění 

v soutěži OVB vstřícná banka za rok 2010, nebo zisk zlaté medaile v roce 2009 v kategorii IT 

a Finanční služby v soutěži Central Europe POPAI Awards.  

3.2 Historie GE Money Bank, a.s. 

Společnost GE Company vznikla v roce 1892 spojením společnosti Thomase Alvy 

Edisona General Electric Company a společnosti Thomas – Houston Electric Company. GE 

byla zaměřena na výrobu žárovek, turbín, lokomotiv, leteckých motorů a podílela se také na 

vysílání televizního přenosu při vstupu prvního člověka na měsíci, který měl na sobě také 

boty z gumy vyrobené v GE.  

V roce 1896 byla společnost, jako jedna z prvních 12 společností, kótována na nově 

vytvořeném burzovním indexu Dow Jones a dodnes je to jediná společnost, která z indexu 

nikdy nevystoupila.  

 Divize GE Capital byla vytvořena v roce 1997 a v současné době působí zejména 

v Evropě. V České republice divize působila od roku 1997 ve formě GE Money Multiservis a 

GE Money Auto, s.r.o., kdy vznikla akvizicí Agrobanky. Od ledna 2005 působí pod názvem 

GE Money Bank, a.s. 

3.3 Hospodaření GE Money Bank, a.s. 

Základem úspěchu každé bankovní společnosti je velikost její klientské základny. Na 

grafu níže můžeme vidět vývoj počtu klientů GE Money Bank, a.s.  

3.2 Vývoj počtu klientů GE Money Bank, a.s. v jednotlivých letech 
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Z grafu je patrné, že i přes hospodářskou krizi v letech 2007 – 2008 počet klientů 

společnosti stoupal až do roku 2011, kdy došlo k mírnému poklesu, avšak i přes ten se 

společnost v počtu klientů řadí mezi 4 nejlepší bankovní společnosti v ČR. 

Dalším důležitým ukazatelem, nejen bankovní společnosti, je vývoj jejího čistého 

zisku v jednotlivých letech. Na obrázku 3.3 vidíme, že od roku 2007, s jediným výpadkem 

v roce 2009, čistý zisk jednotlivých let společnosti narůstal a v roce 2011 se dostal téměř na 

dvojnásobek hodnot z let 2007 a 2009. 

3.3 Vývoj čistého zisku GE Money Bank, a.s. v jednotlivých letech 

 
 

 

Poslední ukazatel, který si v této kapitole uvedeme je vývoj čistého zisku na jednoho 

zaměstnance v jednotlivých letech. Ukazatel je závislý na výši čistého zisku a na počtu 

zaměstnanců v jednotlivých letech. Společnost si v této oblasti drží v posledních letech 

standard, který se jí daří dodržovat. 

3.4 Vývoj čistého zisku společnosti na jednoho zaměstnance v jednotlivých letech 
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3.4 Organizační struktura GE Money Bank, a.s. 

Struktura společnosti GE Money Bank, a.s. byla k 30. 9. 2012 tvořena dozorčí radou, 

jejíž členy jsou: 

 Robert Charles Green (předseda dozorčí rady, ve funkci od 13. 7. 2009), 

 Aleš Blažek (člen dozorčí rady), 

 Iva Hamouzová (člen dozorčí rady volený zaměstnanci). 

Dalším orgánem společnosti je její představenstvo, které je tvořeno 4 členy: 

 Sean Morrissey (předseda představenstva, ve funkci od 26. 7. 2011), 

 Brett Matthew Belcher (člen představenstva), 

 Jiří Báča (člen představenstva), 

 Mathias Sebastian Thielen (člen představenstva). 

Společnost se dále dělí na 12 divizí, přičemž každá z divizí je vedena ředitelem dané 

divize. Jednotliví ředitelé divizí a graficky zobrazená organizační struktura společnosti je 

obsahem Přílohy č. 2. 

3.5 Zaměstnanecká struktura GE Money Bank, a.s. 

Od roku 1997, kdy byla společnost založena, stoupal počet jejich zaměstnanců. I přes 

období světové ekonomické krize v letech 2007 – 2008 a ekonomický útlum v posledních 

letech způsobený evropskou dluhovou krizí si společnost udržuje poměrně stálý počet 

zaměstnanců. V posledních letech (2010 a 2011) došlo dokonce k jejich nárůstu, který byl 

však posléze následován menší regulací v roce 2012. 

3.5 Vývoj počtu zaměstnanců GE Money Bank, a.s. v jednotlivých letech 

 
Zaměstnance společnosti můžeme rozdělit také podle místa výkonu práce. Z níže 

uvedeného grafu je patrné, že téměř dvě třetiny zaměstnanců jsou zaměstnány na obchodních 
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místech společnosti. Zbylá jedna třetina zaměstnanců působí na centrále společnosti, která se 

dělí na BB Centrum v Praze, kde působí vedení společnosti a zákaznické centrum AXIS 

v Ostravě. 

 

3.6 Rozdělení zaměstnanců podle místa výkonu práce k 31. 12. 2012 

3.6 Hodnoty růstu, vize a mise GE Money Bank, a.s. 

Všechny činnosti, které nejen GE Money Bank, a.s., ale i celá společnost GE 

Company, provádí a realizuje, jsou v souladu s jejími hodnotami, vizí a misí.  

3.6.1 Hodnoty růstu   

Mezi hodnoty společnosti patří: 

 externí zaměření (vnímat širší souvislosti, zajímat se o dění a svět kolem sebe), 

 srozumitelnost (být přizpůsobivý, podporovat strategii, být rozhodný), 

 představivost & odvaha (nebát se přijít s novým nápadem, myslet inovativně) 

 zapojení (otevřenost jiným názorům, naslouchání a spolupráce), 

 odbornost (hluboká znalost oboru, neustálé zdokonalování, využití IT). 

3.6.2 Vize a mise  

Vizí společnosti je stát se v očích zákazníků, kolegů a komunit nejinovativnější 

společností poskytující finanční služby v ČR. 

Misí společnosti je být pro své zákazníky bankou, která nejlépe uspokojuje jejich 

finanční potřeby. Toho chce dosáhnout tak, že i nadále bude udržovat silné a finančně stabilní 

zázemí s širokou nabídkou produktů a služeb a vysokou kvalitou na pobočkách, na internetu, 

prostřednictvím telefonu a partnerů. 

  

Centrála 
37,08% 

Obchodní 
místa 

62,92% 

Rozdělení zaměstnanců podle místa výkonu práce k 31.12. 
2012 
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4 ANALÝZA PROCESU PŘIJÍMÁNÍ A ADAPTACE 

PRACOVNÍKŮ, VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

V následující kapitole bude popsána analýza procesů získávání, výběru, přijímání a 

adaptace zaměstnanců ve společnosti GE Money Bank, a.s. Analyzovány byly procesy, které 

vznikají při obsazování volných pracovních míst na pozice asistent správy pohledávek 

(ASP) a telefonní bankéř (TB), jelikož se jedná o masově obsazovaná místa a jsou tak 

vhodnější pro analýzu a následné vyhodnocení. 

4.1 Metody analýzy 

Analýza procesů byla zajištěna rozhovory s HR manažerem a specialistou oddělení 

lidských zdrojů. Rozhovory byly vedeny formou pokládání otázek (otázky jsou obsahem 

Přílohy č. 3), které byly následně rozvinuty do diskuze na dané téma. Stejnou formou byly 

rozhovory vedeny s team leadery jednotlivých pracovních týmů, kteří se podílejí na výběru 

nových zaměstnanců. 

Dále byla použita metoda pozorovací. Při této metodě jsem sledoval průběh AC, které 

je součástí výběrového procesu. V průběhu AC jsem měl možnost sledovat práci specialisty 

oddělení lidských zdrojů a také team leaderů, kteří při AC vystupovali jako hodnotitelé. 

Z pozorování vyplynulo, že AC je dobře strukturováno, má pevný časový harmonogram a 

jasná pravidla. Průběh AC je podrobněji popsán v kapitole 4.3. Pozorovací metoda byla 

uplatněna také při analýze dokumentů, se kterými přichází nově přijímaný zaměstnanec do 

styku v průběhu vybraných procesů.  

Pro analýzu procesů byl použit také dotazníkový průzkum. Obsah a struktura 

dotazníkového průzkumu je obsahem následující kapitoly a dotazník sám posléze Přílohy č. 4. 

4.1.1 Dotazníkový průzkum 

Pro kvantitativní zhodnocení procesů byl použit dotazníkový průzkum. Dotazník se 

běžně využívá při statistickém šetření a můžeme ho označit za jednu z nejpoužívanějších 

technik sběru dat.  

Cílem průzkumu je zjistit kvalitu vybraných procesů, tak jak jsou vnímány pracovníky 

organizace a také zjistit, do jaké míry se skutečné procesy shodují s procesy, které byly 

popsány v teoretické části. Průzkum byl proveden v centru zákaznických služeb AXIS 

v Ostravě, na odděleních Collections a Call Centrum, tedy na odděleních, ve kterých jsou 

zastoupeny pracovní pozice ASP a TB. Dotazník byl veden písemnou formou, která byla 
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předána dvěma pracovním týmům z každého oddělení. Dohromady bylo poskytnuto 50 

dotazníků, přičemž se jich vrátilo 47. Návratnost tak činila 94%. 

Dotazník je rozdělen do 5 specifických částí – získávání, výběr, přijímání, adaptace a 

identifikační otázky. Otázky č. 2 až č. 5 jsou zaměřeny na proces získávání, otázky č. 6 až č. 

11 jsou cíleny na proces výběru zaměstnanců, dvě otázky (č. 12 a č. 13) se zabývají 

procesem přijímání a otázky č. 14 až č. 34 se důkladněji zaobírají procesem adaptace a 

případnou fluktuační tendencí. Za identifikační otázky můžeme označit otázku č. 1 a 

otázky č. 35 až 37. Dotazník obsahuje 6 otevřených otázek a 1 polootevřenou. Pro 

hodnocení byla použita Likertova pětistupňová hodnotící škála. 

Po vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno, že respondenti nesprávně 

odpovídali na otázku č. 32. Otázka tak byla vyřazena, jelikož z ní nebyla získána potřebná 

data. Výsledky dotazníkového šetření jsou uváděny postupně v kapitolách, ve kterých jsou 

popisovány jednotlivé procesy. S výsledky identifikačních otázek se však seznámíme již teď. 

4.1.2 Výsledky identifikačních otázek z dotazníkového průzkumu 

Graf 4.1 Otázka č. 1: Na jaké oddělení jste byl(a) přijímán(a)? 

 

Graf 4.2 Otázka č. 35: Jaký je Váš věk? 
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Graf 4.3 Otázka č. 36: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 
Graf 4.4 Otázka č. 37: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se ho zúčastnilo 24 zaměstnanců ASP 

a 23 zaměstnanců TB (Graf 4.1).  

Z Grafu 4.2 vyplývá, že šetření se zúčastnilo 25 zaměstnanců ve věkovém rozmezí 18 

– 25 let. Celkem 17 zaměstnanců patří do rozmezí 26 – 35 let a pouze 5 zaměstnanců je starší 

35let. To vypovídá o mladém kolektivu na odděleních Collections a Call centrum. 

Sledovaná oddělení jsou zastoupena zejména ženským pohlavím. Z Grafu 4.3 je 

zjevné, že ženské pohlaví je zastoupeno 70,2 % a mužské pohlaví 29,2%.   

Graf 4.4 nám ukazuje vzdělanostní strukturu dotazovaných. 24 dotazovaných má SŠ 

s maturitou, 17 respondentů VŠ, 2 SŠ bez maturity a 1 VOŠ. 

4.2 Získávání zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. 

Cílem procesu získávání zaměstnanců je vzbudit co největší zájem potenciálních 

uchazečů o zaměstnání v co nejkratším čase a při vynaložení co nejmenších nákladů. 

4.2.1 Potřeba obsadit volné pracovní místo 

Předtím, než se společnost rozhodne zahájit výběrová řízení za účelem získání a přijetí 

zaměstnanců, je nutné, aby provedla analýzu potřeby obsadit volné pracovní místo, přičemž 

volné pracovní místo může vzniknout plánovaně, nebo neplánovaně. 
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4.2.1.1 Neplánovaná potřeba 

V případě, že v GE Money Bank, a.s. vznikne nové místo neplánovaně, tak analýzu 

nejprve provádí liniový manažer (LM) ve spolupráci s team leadery (TL) jednotlivých 

pracovních týmů. 

Pokud LM a TL zjistí, že absence pracovníka bude mít vliv na pokrytí provozu, tak 

vyšlou požadavek na oddělení lidských zdrojů (HR), které se dále ujme úkolu zajistit 

požadovanou pracovní sílu. Absence je řešena operativně ze strany TL do doby, než HR 

zajistí požadovanou pracovní sílu (doba potřebná pro obsazení pozice ASP a TB je 

odhadována na 1 měsíc).  

Při zjištění, že absence pracovníka nebude mít vliv na pokrytí provozu, předají LM a 

TL požadavek na oddělení lidských zdrojů, ale vyčkají až na strategicky naplánovaný příjem 

pracovníků, který obstarává oddělení lidských zdrojů v souladu se strategií společnosti. 

4.2.1.2 Plánovaná potřeba 

Situaci, kdy vytvoření volného pracovního místa předchází výpověď ze strany 

zaměstnavatele, nebo zaměstnance, odchod do důchodu nebo na mateřskou dovolenou, 

považujeme za plánovanou potřebu. 

Ze zákona č. 262/2006 Sb. plyne zaměstnanci dvouměsíční výpovědní lhůta, ať už 

podá výpověď sám nebo výpověď dostane ze strany zaměstnavatele. Dvouměsíční výpovědní 

lhůta poskytuje LM a TL dostatečně dlouhou dobu pro analyzování potřeby obsadit budoucí 

volné pracovní místo. Nastalou situaci nemusí řešit operativně, jak bylo uvedeno výše. Po 

analýze následuje stejný postup jako v kapitole 4.2.1.1 

4.2.2 Popis požadavků a specifikací volného pracovního místa 

Po přijetí požadavku od TL na obsazení volného pracovního místa začne oddělení 

lidských zdrojů s vypisováním a následným uveřejněním požadavků na volné pracovní místo. 

V tabulce níže můžeme vidět rozdělení požadavků podle důležitosti pro pozice ASP a 

TB ve společnosti GE Money Bank, a.s. Rozdělení nám usnadní práci při předvýběru i 

následném výběru uchazečů na pracovní pozici. 
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Tabulka 4.1 Výpis požadavků na obsazení volného pracovního místa 

Požadavek/Pozice Asistent správy pohledávek Telefonní bankéř 

Nezbytný 
 Středoškolské vzdělání 

 Čistý výpis z rejstříku trestů 

 Středoškolské vzdělání 

 Čistý výpis z rejstříku trestů 

Žádoucí 

 Uživatelská znalost práce na PC 

 Schopnost práce na směnný provoz 

 Vyjednávací schopnosti 

 Dobré komunikační schopnosti 

 

 Uživatelská znalost práce na PC 

 Schopnost práce na směnný provoz 

 Prodejní schopnosti 

 Dobré komunikační a motivační schopnosti 
 

Vítaný 
 Znalost AJ 

 
 Znalost AJ 

 Výborné produktové a procesní znalosti 

Zdroj: interní materiály GE Money Bank, a.s.; vlastní zpracování 

4.2.3 Stanovení zdrojů čerpání zaměstnanců 

GE Money Bank, a.s. obsazuje pozice ASP a TB z vnitřních i vnějších zdrojů. 

Předtím, než se společnost rozhodne čerpat z vnějších zdrojů, tak nejprve uveřejní nabídku o 

zaměstnání pro své zaměstnance, jelikož upřednostňuje zaměstnance, kteří již mají vztah ke 

společnosti. Avšak pokud se zaměstnanec společnosti zúčastní výběrových pohovorů, tak je 

na něj pohlíženo stejně, jako na ostatní uchazeče, tzn., není zvýhodňován před ostatními 

uchazeči. 

4.2.4 Stanovení vhodné formy získávání zaměstnanců 

Vhodná forma získávání zaměstnanců je v GE Money Bank, a.s. stanovena oddělením 

lidských zdrojů. Při obsazování pracovních míst ASP a TB jsou využívány vnitřní i vnější 

zdroje za účelem přilákání co největšího počtu uchazečů a tím zvýšení šance na přijetí 

nejlepších zaměstnanců. Níže budou uvedeny všechny formy, které společnost GE Money 

Bank, a.s. při získávání zaměstnanců využívá. 

4.2.4.1 Formy při získávání z vnitřních zdrojů 

Intranet 

První formou je podnikový intranet. Podnikový intranet obsahuje aplikaci, ve které si 

každý zaměstnanec může vyhledat volné pozice, podle svých vlastních preferencí a kritérií. 

Jelikož se jedná o aplikaci celopodnikovou, tak neobsahuje pouze volná pracovní místa na 

území ČR, ale také volná pracovní místa ve společnosti kdekoliv na světě. V aplikaci jsou 

přesně popsány specifikace a požadavky na pracovní místa a s její pomocí se zaměstnanec 

může na volné pracovní místo přihlásit. 
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E – mail 

Každý týden přijde zaměstnancům email zvaný Info GE, ve kterém jsou uvedeny 

novinky, výsledky, připravované akce ve společnosti a také seznam aktuálně volných pozic ve 

společnosti. Na uvedených pozicích je nastaven internetový odkaz, který zaměstnance, 

v případě zájmu, odkáže přímo na specifikace volného pracovního místa do aplikace na 

intranetu. Email využívají také TL jednotlivých pracovních týmů, když hledají nové 

pracovníky na uvolněné pracovní místo ve svých týmech. TL má možnost email adresovat 

vybraným skupinám zaměstnanců, nebo jednotlivcům. 

4.2.4.2 Formy při získávání z vnějších zdrojů 

Referal program 

Referal program (doporučující program) hraje významnou roli při získávání 

pracovníků z vnějších zdrojů. Smyslem programu je doporučení vhodného externího 

uchazeče zaměstnancem společnosti. Kandidátovi, který takové doporučení získá, se zvyšují 

šance na přijetí. Pokud je doporučený kandidát přijat a úspěšně absolvuje tříměsíční zkušební 

dobu, tak zaměstnanec, který kandidáta doporučil, získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. 

Internet 

Na obsazení volných pracovních míst využívá společnost i internet. Společnost 

uveřejňuje nabídku aktuálně volných pracovních míst na svých internetových stránkách 

v záložce „Kariéra“. Při získávání pracovníků na pozice ASP a TB – tedy masově 

obsazovaných pozic – spolupracuje společnost s internetovými portály prace.cz a jobs.cz. 

Personální agentury 

Společnost při obsazování volných pozic ASP a TB nevyužívá práci personálních 

agentur. S personálními agenturami spolupracuje pouze v případě, že zamýšlí obsadit 

specializovanější pozici, která není snadno obsažitelná. 

Reference 

GE Money Bank, a.s. je jedna z největších bankovních společností v ČR, je tedy 

běžnou praxí, že uchazeči zasílají své životopisy a nabídky do společnosti bez udání konkrétní 

pozice. Velmi dobře také působí spokojení zaměstnanci, kteří poskytují dobré reference svým 

přátelům a známým a doporučují společnost jako zaměstnavatele. 
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4.2.5 Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Nabídka zaměstnání na pozice ASP a TB je uveřejňována vnějšími i vnitřními nástroji. 

Nabídka bývá vždy zveřejněna po dobu minimálně 7 dní a alespoň s měsíčním předstihem 

před dnem nástupu do zaměstnání. V Příloze č. 5 můžeme vidět nabídky zaměstnání na 

sledované pozice. Uvedené nabídky jsou přehledné a stručné, neobsahují diskriminační prvky, 

jsou pravdivé a odpovídají dobrým mravům.  

Obsahem uveřejněných nabídek je stručná charakteristika společnosti, charakteristika 

pozice, náplň práce, požadavky na výkon pracovního místa a vše, co společnost v souvislosti 

s pracovní pozicí nabízí. 

4.2.6 Schopnost získávání zaměstnanců v roce 2012 

Schopnost neboli potenciál něčeho dosahovat, procesu získávání můžeme 

kvantifikovat pomocí počtu uchazečů, kteří zareagovali na nabídku společnosti v určitém 

časovém období. 

V Tabulce 4.2 vidíme počet uchazečů, kteří se ucházeli o pracovní místo na pozice 

ASP s TB v roce 2012. Jejich celkový počet činil 1795, vezmeme - li si, že celkový počet 

přijatých zaměstnanců v roce 2012 na pozice ASP a TB byl 141 (viz Tabulka 4.5), tak na 

každou volnou pozici se hlásilo 12,7 uchazečů.  

Tabulka 4.2 Počet přihlášených kandidátů v roce 2012 

 

Počet přihlášených uchazečů v roce 2012 

ASP TB 

535 1260 

Zdroj: interní materiály GE Money Bank, a.s.; vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 nám posléze ukazuje počet kandidátů, kteří byli, po vyhodnocení 

životopisů, telefonicky osloveni. 

Tabulka 4.3 Počet oslovených kandidátů v roce 2012 

 

Počet oslovených uchazečů v roce 2012 

ASP TB 

321 1071 

Zdroj: interní materiály GE Money Bank, a.s.; vlastní zpracování 

Z uvedených dat můžeme odvodit, že na pozici ASP prošlo procesem vyhodnocování 

životopisů 60% uchazečů. V případě pozice TB to bylo 85%. 

Informace z dřívějších let nebylo možno z personálních důvodu zajistit. 
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4.2.7 Výsledky dotazníkového průzkumu k procesu získávání 

Otázka č. 2: Odkud jste se dozvěděl(a) o volném pracovním místě?  

Z výsledků otázky č. 2 (Graf 4.5) vidíme, že ve společnosti funguje velmi dobře 

referenční program a reference zaměstnancům jelikož 27 dotazovaných se o nabídce 

pracovního místa dozvědělo od osoby známé, což činí 57,4% všech dotazovaných. O 

pracovním místě z internetových stránek společnosti se dozvědělo 11 dotazovaných. 

Společnost by měla zvážit, zda bude pokračovat ve spolupráci s internetovými společnostmi 

nabízející práci, protože pouze 9 dotazovaných (19,1%) se o pracovním místě dozvědělo od 

těchto společností. 

Graf 4.5 Otázka č. 2 

 
Otázka č. 3: Co Vás na nabídce volného pracovního místa nejvíce zaujalo? 

V otázce č. 3 mohli respondenti označit více možností. Respondenty nejvíce na 

nabídce pracovního místa zaujalo dobré jméno společnosti, náplň práce, možnost práce na 

částečný úvazek a zaměstnanecké výhody. V možnosti „Jiné“ respondenti uvedli: smlouva 

na dobu neurčitou, možný kariérní růst, vhodnost pro absolventy a pružná pracovní doba. 

Graf 4.6 Otázka č. 3 

 
Otázka č. 4: Chyběla Vám v nabídce pracovního místa nějaká informace? 

Otevřená otázka, na kterou odpovědělo 9 respondentů, přičemž všichni uvedli, že jim 

v nabídce chyběla informace o platu. 
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Otázka č. 5: Jak dlouho jste čekal(a) na odpověď společnosti na Vaši žádost o 

zaměstnání? 

Celkem 32 respondentů obdrželo odpověď společnosti do jednoho týdne od podání 

žádosti, což činí 68% všech dotazovaných. 13 respondentů obdrželo odpověď do 4 týdnů a 

zbylí 2 respondenti čekali na odpověď déle než 4 týdny. 

Graf 4.7 Otázka č. 5 

 

4.3 Výběr zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. 

Proces výběru zaměstnanců na pozice ASP a TB je ve společnosti tříkolový. Skládá se 

z telefonního hovoru, assessment centra a individuálního pohovoru (viz. Obr. 4.2). Ještě 

předtím ale probíhá analýza přijatých dokumentů tzv. předvýběr, která je prováděna externí 

agenturou. 

 

 

 

 

 

4.1 Struktura procesu výběru zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. 

4.3.1 Předvýběr uchazečů 

Předvýběr uchazečů je prováděn na základě analýzy přijaté dokumentace. Analýzu 

přijatých dokumentů provádí externí agentura Alexander Mann Solution, s.r.o. (AMS). AMS 

posléze konzultuje s jednotlivými TL a LM, jaké požadavky má analyzovat a na jaké 

schopnosti uchazečů se má zaměřit. AMS vybere část vhodných uchazečů, kteří budou 

posléze telefonicky kontaktování. Nevhodní uchazeči obdrží email, ve kterém jsou 

informováni o nepostoupení do další fáze výběrového řízení, a je jim poděkováno za účast. 
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4.3.2 Průběh procesu výběru zaměstnanců na pozice ASP a TB 

Po analýze dokumentů následuje telefonický hovor. Na pozice ASP a TB je 

telefonický hovor prováděn opět externí agenturou AMS. 

4.3.2.1 Telefonní pohovor 

Telefonický pohovor je veden telefonním operátorem z agentury AMS. Cílem hovoru 

je zjistit komunikační dovednosti uchazeče a ověřit informace, které uchazeč uvedl ve svém 

životopise. Dále se zjišťují informace o jeho výplatních podmínkách, podmínkách nástupu a 

možném termínu nástupu. Jelikož pozice ASP a TB jsou operátorské pozice, hodnotí se 

kvalita hovoru z hlediska vyjadřovacích schopností, práce s hlasem a slovní zásoba. Případný 

zpětný kontakt klienta je již veden HR asistentkou GE Money Bank, a.s. a uchazeč je 

informován o ne/postupu do dalšího kola.  

4.3.2.2 Assessment centrum 

Na základě telefonického hovoru je uchazeč dále pozván do dalšího kola výběrového 

řízení – assessment centra. AC je vedeno specialistou na lidské zdroje a je již plně v režii GE 

Money Bank, a.s. AC se ve společnosti účastní maximálně 12 uchazečů. Počet hodnotitelů 

není omezen, ale vždy jich je lichý počet. Hodnotitelé jsou sami TL pracovních týmů, kteří 

jsou školeni, tak aby mohli vést výběr uchazečů. AC trvá zpravidla 3 hodiny a skládá se 

z níže uvedených částí. 

Představení 

Na úvod AC se představí HR specialista a jednotliví TL. Následně je uchazeč 

seznámen s průběhem AC a jeho pravidly. Poté je uchazečům ponechán čas 3 minut, aby si 

připravili tříminutový monolog o sobě, ve které musí zmínit odpovědi na 3 otázky: 

 „Proč bychom měli vybrat právě Vás?“, 

 „Proč se ucházíte o toto místo?“, 

 „Jaká je Vaše motivace?“. 

Hodnotitelé kladou uchazečům mezi jednotlivými monology doplňující otázky. 

Hodnotitelé v této fázi hodnotí celkový projev uchazeče, ústní projev, vyjadřovací schopnosti, 

barvu hlasu a jednotlivé odpovědi na otázky.  
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Modelový úkol zaměřený na práci v týmu 

První modelová situace, která přichází po přestávce, je zaměřená na práci v týmu. 

Uchazeči vytvoří jeden, či více týmů a řeší týmový úkol. Na řešení úkolu mají 10 minut. Po 

dobu plnění úkolu jsou pozorování hodnotiteli, kteří hodnotí týmovou práci každého 

uchazeče, jeho vliv na skupinu, argumenty, vyjednávací schopnosti, schopnosti přesvědčovat 

a aktivitu při zapojení do řešení úkolu. Po uplynuté době představí jeden člen výsledky týmu. 

Hodnotitelé posléze začnou klást skupině otázky, kterými se snaží napadnout jejich 

rozhodnutí a pozorují reakce uchazečů, schopnost argumentovat a stát si za svými výsledky.  

Modelová situace zaměřená na budoucí výkon práce  

Během přestávky si hodnotitelé vyberou jednotlivé uchazeče na další modelovou 

situaci. Po rozdělení si každý hodnotitel vezme jednoho uchazeče, se kterým odejde do jiné 

místnosti. Vysvětlí mu zadání úkolu a poté sám odejde a čeká, až mu uchazeč zavolá na 

telefon a řeší modelovou situaci.  

Cílem modelové situace pro ASP, je podstata jeho vykonávané práce, tedy vymožení 

dlužné částky na klientovi. U ASP se hodnotí schopnost vymoct částku při zachování 

slušného a mravního vyjadřování, oceňuje se také kreativita, schopnost uchazeče 

improvizovat a vyjednávací schopnosti.  

Cílem modelové situace u TB je prodat hodnotiteli vybraný produkt. U TB se hodnotí 

schopnost analyzovat finanční situaci klienta, prodejní schopnosti, kreativita a vyjednávací 

schopnosti. 

Dotazník 

V průběhu AC mohou uchazeči vyplnit přiložený dotazník, ve kterém vyplní 

informace o svých platebních podmínkách, možných pracovních časech a základní informační 

údaje. 

Oznámení výsledků 

Po druhé modelové situaci jsou vybraní uchazeči vybrání k individuálním pohovorům, 

které se konají ještě tentýž den. Neúspěšným kandidátům je poděkováno za účast. 

4.3.2.3 Individuální pohovor 

Individuální pohovor je veden kombinací strukturované a nestrukturované formy. Je 

veden TL pracovní skupiny a trvá přibližně 30 minut. TL detailně zkoumá informace uvedené 
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v životopise uchazeče, důkladně prověřuje praxi, zjišťuje jaké úkoly a jakou práci uchazeč 

v předchozím zaměstnání vykonával. Po ukončení pohovoru je uchazeči sděleno, aby vyčkal 

na kontakt ze strany společnosti o přijetí, či nepřijetí. 

4.3.3 Úspěšnost výběru zaměstnanců v roce 2012 a 2013 

Úspěšnost výběrového procesu je v této práci určena, jako poměr počtu odchodů 

zaměstnanců, kteří byli přijati v letech 2012 a 2013 k celkovému počtu zaměstnanců, kteří 

byli v letech 2012 a 2013 přijati.  

          
                                          

                                       
     

Tabulka 4.4 Počet přijatých a propuštěných zaměstnanců v letech 2012 a 2013 

 

2012 2013 

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí Celkem 

Přijato 34 76 28 3 141 56 19 75 

Propuštěno 7 14 21 10 52 21 3 24 

Úspěšnost 20,6% 18,4% 75,0% 333,3% 36,9% 37,5% 15,8% 32,0% 

 

Zdroj: interní zdroj GE Money Bank, a.s.; vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.4 je patrné, že zatímco celková roční úspěšnost byla v roce 2012 36,9%, 

tak v průběhu roku docházelo k výkyvům od této hodnoty. Je to dáno tím, že část 

zaměstnanců přijatých v jednom čtvrtletí opustila zaměstnání až ve čtvrtletí následujícím. 

Když se tedy zaměříme na celkovou roční úspěšnost, tak více než třetina přijatých 

zaměstnanců v roce 2012 byla ve stejném roce propuštěna. Dále vidíme, že trend v roce 2013 

pokračuje i nadále tímto směrem. V Grafu 4.8 jsou uvedeny nejčastější důvody odchodu 

oněch 36,9% propuštěných zaměstnanců. Těmi hlavními byly neuspokojivé výsledky a 

osobní důvody.  

Graf 4.8 Důvod ukončení PP v roce 2012 
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V Tabulce 4.5 vidíme celkový počet přijatých a celkový počet propuštěných 

zaměstnanců v roce 2012 bez ohledu na to, ve kterém roce byli přijati. Je zřejmé, že v roce 

2012 byla společnost schopna obsadit vzniklá volná pracovní místa dostatečným počtem 

nových pracovníků.  

Tabulka 4.5 Celkový počet přijatých a propuštěných zaměstnanců v roce 2012 

Celkový počet přijatých a propuštěných zaměstnanců v roce 2012 

 
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 

Přijato 34 76 28 3 141 

Propuštěno 45 33 39 29 146 

Zdroj: interní materiály GE Money Bank, a.s.; vlastní zpracování 

Údaje z dřívějších let nebylo možno dohledat, protože tyto záznamy nebyly ve 

společnosti před rokem 2012 vedeny. 

4.3.4 Výsledky dotazníkového průzkumu k procesu výběru  

Otázka č. 6: Níže označte formy výběrového řízení, které jste ve výběrovém procesu 

absolvoval(a). 

Graf 4.9 Otázka č. 6 

 
V otázce č. 6 mohli respondenti označit více možností. Z výsledků je zřejmé, že se ve 

výběrovém procesu společnosti nejvíce využívá telefonický hovor, výběrový pohovor a 

modelové situace, které jsou v podstatě součástí AC. Naopak společnost nevyužívá jazykové, 

psychologické a jiné odborné testy. 

Otázka č. 7: Do jaké míry jste byl(a) spokojen(a) s průběhem výběrového procesu? 

Průběh výběrového procesu můžeme označit za uspokojivý, jelikož jak vidíme na 

Grafu 4.10, 24 respondentů bylo s jeho průběhem velice spokojeno a 20 bylo spokojeno. 

Pouze 1 respondent byl s průběhem výběrového procesu nespokojen. 

  

40 

29 

0 2 0 

31 
37 

6 

0 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

Telefonický 
hovor 

AC Jazykový test Psychologický 
test 

Odborný test Modelové 
situace 

Výběrový 
pohovor 

Osobní 
dotazník 

Jiné 

P
o

č
e
t 

Forma 

Absolvované formy výběrového řízení 



47 
 

Graf 4.10 Otázka č. 7    

 
Otázka č.8: Je něco, co byste na průběhu výběrového řízení změnil(a)? 

Otevřená otázka, na kterou neodpověděl žádný respondent. Z pohledu uchazečů, tak  

můžeme výběrový proces považovat za velmi dobrý. 

Otázka č. 9: Ohodnoťte, jak jste byli spokojeni s jednotlivými prvky výběrového 

pohovoru.  

Respondenti hodnotili jednotlivé prvky na škále od 1 do 5, přičemž 1 značila 

naprostou spokojenost s prvkem a 5 naprostou nespokojenost. Nejlépe dopadlo v hodnocení 

vystupování tazatele a prostor pro případné dotazy. Nejhůře pak kladené otázky a 

seznámení s pracovní pozicí. U všech prvků však můžeme říci, že jsou s nimi uchazeči 

spokojeni. 

Graf 4.11 Otázka č. 9 

 
Otázka č. 10: Jak dlouho jste čekal(a) na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání? 

Z výsledků, které vidíme v Grafu 4.12 je zjevné, že společnost informuje uchazeče o 

zaměstnání v den konání výběrového procesu nebo nejpozději do 1 týdne.  

Graf 4.12 Otázka č. 10 
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Otázka č. 11: Do jaké míry je práce, kterou vykonáváte shodná s prací, která Vám byla 

představena při výběrovém procesu? 

Informace o pracovním místě, které společnost při výběrovém procesu uchazečům 

prezentujeme, můžeme označit za pravdivé a správné, jelikož drtivá většina respondentů 

(85%) uvádí, že jejich práce je shodná s prací, která jim byla představena. 

Graf 4.13 Otázka č. 11 

 

4.4 Přijímání zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. 

Uchazeč se o přijetí, či nepřijetí dozví zpravidla do týdne od individuálního pohovoru 

a minimálně s týdenním předstihem od nástupu do zaměstnání. Uchazeč je o přijetí 

informován telefonicky asistentkou HR manažera. HR asistentka dále uchazeče informuje o 

přesném času nástupu, potřebných materiálech, které uchazeč musí nejpozději v den nástupu 

odevzdat a potvrdí uchazečův zájem o pracovní místo. 

4.4.1 Pracovněprávní vztah na pozice ASP a TB 

Na pozice ASP a TB přijímá společnost uchazeče, se kterými uzavírá pracovní poměr 
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o provedení práce. Ve společnosti se dále na pozicích ASP a TB setkáváme s plnými a 

částečnými úvazky, kdy částečný úvazek vykazuje 50% pracovního času plného úvazku. 

4.4.2 Pracovní smlouva GE Money Bank, a.s. 

Pracovní smlouva společnosti je písemná. V případě pozic ASP a TB se nejprve 

uzavírá na dobu určitou – 6 měsíců a posléze je uzavřena, pokud zaměstnanec vykazuje 

dobré výsledky, na neurčito. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti: 
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 zkušební dobu, 

 pracovní dobu, 

 typ pracovního poměru, 

 práva a povinnosti zaměstnance, 

 práva a povinnosti zaměstnavatele, 

 mzdový výměr, 

 dohoda o mlčenlivosti (v otázkách platových výměrů), 

 podmínky ukončení, nebo zrušení smlouvy. 

Smlouva je napsána v souladu se zákony Zákoníku práce a je podepisována 

zaměstnancem a společností. 

4.4.3 Den nástupu do zaměstnání 

Uchazeč se, podle instrukcí v emailu, dostaví do společnosti. V uzavřené místnosti je 

uchazeči, společně s jinými úspěšnými uchazeči, představen plán dne. Asistentky HR 

manažera uvítají uchazeče a posléze je seznámí s obsahem smlouvy. Po podpisu smlouvy jsou 

uchazeči seznámeni s Pracovním řádem GE Money Bank, a.s., který posléze také podepíší. 

Dalším dokumentem, který uchazeč podepíše je konkurenční doložka, která má zabránit 

případnému střetu zájmu. Podepsané dokumenty jsou založeny do pracovníkovy 

dokumentace. Společně s těmito dokumenty se do pracovníkovy dokumentace dále zakládá: 

 osvědčení a doklady o dosaženém vzdělání, 

 výpis z rejstříku trestů, 

 kopie průkazu zdravotní pojišťovny, 

 lékařské potvrzení, 

 souhlas se zpracováním osobních údajů, 

 dotazník. 

V dotazníku uvede pracovník své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu, 

kontaktní údaje), informace o vzdělání a o předchozích zaměstnavatelích (pro případné 

zajištění referencí). Jakmile pracovník odevzdá i tyto dokumenty, tak se oficiálně stává 

zaměstnancem společnosti. Při této příležitosti obdrží příručky, které zaměstnanci napomohou 
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lépe porozumět hodnotám společnosti, napomohou jeho adaptaci a poučí o pravidlech ve 

společnosti. 

4.4.4 Personální evidence ve společnosti 

Jakmile je podepsána smlouva s ostatními dokumenty, tak je pracovník zařazen do 

personální evidence společnosti. Evidence obsahuje základní a osobní údaje o pracovníkovi, 

jeho pracovním místě a podmínkách jeho smlouvy. Na základě této evidence je pracovníkovi 

zpravidla do jednoho týdne předán platný průkaz zaměstnance. Dále jsou zaměstnanci 

vygenerována hesla do systémů, které potřebuje pro výkon své práce. 

4.4.5 Výsledky dotazníkového průzkumu k procesu přijímání  

Otázka č. 12: Odpovězte ANO/NE na následující skutečnosti, které se vztahují ke dni 

nástupu do zaměstnání. 

Výsledky otázky č. 12 dokládají, že v den nástupu společnost přijímaným 

zaměstnancům představí obsah smlouvy, seznámí je s pracovními podmínkami a pracovními 

povinnostmi. Také však vyplývá, že části zaměstnanců (19,1%) nebylo umožněno se vyjádřit 

k obsahu smlouvy. Pro detailní výsledky viz Graf 4.14. 

Graf 4.14 Otázka č. 12 

 
 

Otázka č. 13: Byly nějaké informace, které Vám smlouvě chyběly? 

Celkem 97,8% dotazovaných uvedlo, že jim ve smlouvě nechyběla žádná informace. 

Jeden dotazovaný uvedl, že ve smlouvě informace chyběla, dále však tuto skutečnost 

nespecifikoval. 
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Graf 4.15 Otázka č. 13 

 

4.5 Adaptace zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. 

S prvky adaptace se, v případě společnosti, zaměstnanec setkává již při výběrovém 

procesu a při nástupu do zaměstnání. Za prvky adaptace ve výběrovém procesu můžeme 

označit představení společnosti a bližší charakteristiku nabízené pozice a procesů, které 

s výkonem práce souvisí. Při nástupu do zaměstnání je pak zaměstnanci, po formálních 

procedurách, prezentována podrobně společnost, její historie a dále se účastní školení, která 

jsou zaměřena na ochranu a bezpečnost informací, prevenci praní špinavých peněz, regulaci 

mezinárodního obchodu, ochrany osobních údajů, integrity&compliance a bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. 

4.5.1 Průběh adaptace na pozice ASP a TB 

Den nástupu do zaměstnání je ve společnosti nazýván Induction Day. S jeho obsahem 

jsme už byli seznámeni při popisu procesu přijímání a v úvodním seznámení s adaptací 

zaměstnanců. 

Následující den – Welcome Day je již pracovník uveden na své pracoviště a je 

podrobněji představen se svou pracovní pozicí, s procesními pravidly, se svým přímým 

nadřízeným a spolupracovníky. Při této příležitosti je zaměstnanci z úst přímého nadřízeného 

představen adaptační plán (struktura adaptačního plánu je součástí Přílohy č. 7) a jeho cíle. 

Zaměstnanec je v průběhu dne přiřazen ke zkušenějšímu pracovníkovi na tzv. náslechy – 

zaměstnanec v reálném čase poslouchá zkušeného ASP, nebo TB při jeho práci, přičemž 

zkušenější kolega vysvětluje postupy, systémy a procesy související s výkonem práce.  

Třetí až desátý pracovní den se zaměstnanec účastní vstupních školení, která 

probíhají v tréninkových místnostech, tedy mimo pracovní místo zaměstnance. Vstupní 

školení jsou vedena odborně proškolenými trenéry a jsou tematicky zaměřená. Probíhají 

každý den po dobu zhruba 6 hodin. Každý den po školení se zaměstnanec dostaví na své 

pracovní místo, kde je opět přiřazen ke zkušenějšímu kolegovi na náslechy, které trvají po 

dobu přibližně 2 hodin. Školenými tématy jsou: Produkty, Systémy, Nestandarty, Modelové 
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situace a Komunikace. Poté následuje den opakování a posléze závěrečný den, ve kterém 

zaměstnanci musí úspěšně absolvovat test. Podmínkou je napsat test na 80%. 

Po vstupním školení již sám proškolený zaměstnanec začíná volat a odbavovat hovory 

klientů. Do konce prvního měsíce se tak děje za asistence zkušenějšího kolegy. Samostatně 

volat může nový zaměstnanec již dříve, záleží na tom, jak zvládá náplň práce. 

V průběhu druhého měsíce absolvuje zaměstnanec další dvoudenní školení na zbylé 

produkty společnosti a také absolvuje školení zvané Security Minimum, které zaměstnance 

naučí, jak se chovat při výhružných telefonátech. V druhém měsíci by měl zaměstnanec již 

samostatně odbavovat klienty a jejich standardní požadavky s občasnou pomocí zkušenějších 

kolegů. Ve třetím měsíci je již zaměstnanec schopen sám plnit pracovní úkoly, které jsou 

náplní jeho práce. Po úspěšně skončené tříměsíční zkušební době se zaměstnanci, za odměnu, 

zúčastní tzv. Brand Day.  

4.5.2 Kontrola průběhu adaptace 

V průběhu adaptace je činnost zaměstnance monitorována a zaznamenávána. V 

průběhu vstupních školení je zaměstnanec hodnocen trenéry v různých oblastech. Toto 

hodnocení je přínosné pro přímého nadřízeného pracovníka, jelikož v průběhu vstupních 

školení není zaměstnanec v častém styku s přímým nadřízeným. 

Během tříměsíční zkušební doby, která je shodná s plánem adaptace, je prováděna 

kontrola výsledků a výkonu zaměstnance pomocí zpětné vazby. Zpětná vazba je vedena 

v souladu s adaptačním plánem vždy na konci měsíce, přičemž ve třetím měsíci dojde k 

celkovému zhodnocení zkušební doby, vyhodnocení adaptačního plánu a následnému 

rozhodnutí o dalším profesním rozvoji zaměstnance.  

Pokud při konečném zhodnocení zkušební doby vyplyne, že zaměstnanec není 

schopen plnit požadavky na výkon pracovní pozice, tak je s ním pracovní poměr rozvázán. 

4.5.3 Výsledky dotazníkového průzkumu k procesu adaptace 

Otázka č. 14: Uveďte, zda jste byl(a) první den ve společnosti seznámen(a) s níže 

uvedenými prvky kultury společnosti. 

Zaměstnanci společnosti jsou, vzhledem k výsledku otázky č. 14, při svém nástupu 

seznamováni s důležitými prvky kultury - hodnotami (91,4%), historií (91,4%), organizační 

strukturou společnosti (80,8%), vizí (72%) a misí (68%) společnosti. 
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Graf 4.16 Otázka č. 14 

 
Otázka č. 15: Byl Vám první den představen Váš přímý nadřízený (Team leader)? 

Při svém nástupu do zaměstnání bylo 61,7% respondentům představen jejich přímý 

nadřízený (Graf 4.17).  

Graf 4.17 Otázka č. 15 

 

Otázka č. 16: Byli Vám první den ve společnosti představeni Vaši noví spolupracovníci? 

První den ve společnosti byli novému zaměstnanci představeni jeho noví 

spolupracovníci pouze v 38,3% případů. 

Graf 4.18 Otázka č. 16 
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Otázka č. 17: Obdržela(a) jste první den ve společnosti materiály o společnosti? 

Graf 4.19 Otázka č. 17 

 
Otázka č. 18: Pomohly Vám tyto materiály se lépe začlenit do pracovního prostředí? 

Graf 4.20 Otázka č. 18 

 
Z výsledků otázek č. 17 a 18 je patrné, že pomocné materiály při svém nástupu 

obdrželo 85,1% dotazovaných, přičemž 65,9% z nich tyto materiály označilo jako přínosné 

pro jejich adaptaci. 

Otázka č. 19: Jaký byl pro Vás, z hlediska nově nabytých informací, první den ve 

společnosti? 

Jako velmi přínosný první den, z hlediska nově nabytých informací, označilo 25,5% 

dotazovaných. První den, jako přínosný, označilo 42,5% dotazovaných. 29,7% dotazovaných 

nedokázalo posoudit, zda byl přínosný, či nikoliv a 1 respondent označil první den jako 

nepřínosný.  

Graf 4.21 Otázka č. 19 
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Otázka č. 20: Byl(a) jste seznámen(a) s plánem a cíli Vaší adaptace, tzn. adaptačním 

plánem? 

Při nástupu na pracoviště bylo 87,2% respondentů seznámeno s adaptačním plánem a 

s jeho cíli. Se svým adaptačním plánem nebylo seznámeno 12,8% dotazovaných. 

Graf 4.22 Otázka č. 20 

 

Otázka č. 21: Do jaké míry probíhala Vaše adaptace v souladu s adaptačním plánem? 

Celkem 90,2% respondentů, kteří byli se svým adaptačním plánem seznámení uvedli, 

že jejich adaptace probíhala zcela v souladu, nebo v souladu s představeným adaptačním 

plánem. Žádný dotazovaný neuvedl, že adaptace probíhala v nesouladu s adaptačním plánem. 

Graf 4.23 Otázka č. 21 

 
Otázka č. 22: Jak často jste ve zkušební době konzultoval(a) průběh Vaší adaptace 

s Vaším nadřízeným? 

V průběhu adaptace konzultovalo 55,3% respondentů její průběh 3x – 5x. Žádnou, 

nebo maximálně 2 konzultace mělo 40,4% respondentů a pouze 4,2% respondentů mělo 

konzultaci minimálně 6x. 
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Graf 4.24 Otázka č. 22 

 

Otázka č. 23: Proběhlo závěrečné zhodnocení Vašeho adaptačního procesu Vaším 

přímým nadřízeným? 

Ke konci adaptačního procesu by mělo proběhnout závěrečné zhodnocení ze strany 

přímého nadřízeného. Závěrečné zhodnocení proběhlo u 80,8% respondentů. U 19,2% 

respondentů neproběhlo. 

Graf 4.25 Otázka č. 23 

 

Otázka č. 24: Mohl(a) jste se v průběhu adaptace obrátit na někoho s případnými 

dotazy? 

Respondenti uvedli, že se vždy mohli v průběhu své adaptace na někoho obrátit.  

Graf 4.26 Otázka č. 24 
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Otázka č. 25: Níže uveďte, s čím jste v průběhu adaptačního procesu nebyl(a) 

spokojen(a). 

Otevřená otázka, kterou vyplnilo 9 respondentů. Ti uvedli, že nebyli spokojeni 

s malým množstvím konzultací a vysokými nároky, které na ně byly kladeny. 

Otázka č. 26: Dále uveďte, jak byste průběh adaptačního procesu zlepšil(a). 

Otevřená otázka, na kterou odpovědělo 10 respondentů. Ti uvedli, že by uvítali více 

modelových situací, náslechů a delší čas potřebný k adaptaci. 

Otázka č. 27: Jak byste ohodnotil(a) přístup Vašich spolupracovníků při nástupu do 

zaměstnání? 

Celkem 95,7% respondentů uvedlo přístup spolupracovníků, jako přátelský. Jen 1 

respondent označil přístup spolupracovníku při nástupu za nepřátelský. 

Graf 4.27 Otázka č. 27 

 

Otázka č. 28: Účastnili jste se vstupního školení? 

97,8% respondentů se zúčastnilo vstupního školení. Pouze 1 respondent se tohoto 

školení nezúčastnil. 

Graf 4.28 Otázka č. 28 

 

Otázka č. 29: Do jaké míry si myslíte, že Vás vstupní školení připravila na výkon Vaší 

práce? 

Více než dvě třetiny respondentů (72,3%) uvedlo, že je vstupní školení zcela 

připravila, nebo připravila na výkon práce. 
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Graf 4.29 Otázka č. 29 

 
Otázka č. 30: Níže uveďte, s čím jste v průběhu vstupních školení nebyl(a) spokojen(a). 

Otevřená otázka, na kterou odpovědělo 13 respondentů, kteří nejčastěji uváděli, že na 

školeních je podáváno příliš velké množství informací v krátkém čase a že ne vždy jsou 

podávané informace v souladu s praxí. 

Otázka č. 31: Dále uveďte, jak byste průběh vstupního školení zlepšil(a). 

Otevřená otázka, na kterou odpovědělo 16 respondentů. Nejvíce by respondenti 

uvítali více praktických ukázek a modelových situací z provozu. 

4.5.4 Fluktuační tendence 

Otázky 33 a 34 jsou zaměřeny na zjištění tzv. fluktuační tendence. Tedy celkové 

spokojenosti zaměstnanců ve společnosti a jejich vůlí z tohoto zaměstnání odejít. Z Grafu 

4.30 můžeme vyčíst, že 68% zaměstnanců je zcela spokojeno, nebo spokojeno se svou 

prací. Naopak 10,7% je zcela nespokojeno nebo nespokojeno. 

Vůli změnit zaměstnání (Graf 4.31) za stávajících pracovních podmínek má 25,5% 

zaměstnanců. Jako nejčastější důvod respondenti uváděli kariérní stagnaci a vůli přestěhovat 

se za prací do jiného města. Celkem 74,5% zaměstnanců by za stejných podmínek svou 

práci neměnilo. Nejčastější důvod setrvání byl uváděn příjemný pracovní kolektiv a kultura 

společnosti. 

Otázka č. 33: Uveďte, do jaké míry jste spokojen(a) se svou současnou prací. 

Graf 4.30 Otázka č. 33 
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Otázka č. 34: Změnili byste svého současného zaměstnavatele, kdyby Vám jiný 

zaměstnavatel nabídl shodné pracovní místo a podmínky? 

Graf 4.31 Otázka č. 34 

 

4.6 Hodnocení analyzovaných procesů ve společnosti  

4.6.1 Hodnocení získávání  

Z výsledků analýzy informací poskytnutých agenturou AMS vyplynulo, že společnost 

je schopna přilákat 12,7 uchazečů na jedno pracovní místo. Můžeme říci, že společnost je 

schopna přilákat dostatečné množství uchazečů. 
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z internetových stránek společnosti a internetových stránek nabízející práci. Jako největší 
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zjištěno, že společnost informuje vybrané uchazeče dostatečně rychle o jejich přijetí a 

uváděné informace ze strany společnosti při výběrovém procesu jsou pravdivé a správné. 

4.6.3 Hodnocení přijímání 

Přijímání zaměstnanců probíhá v souladu s teoretickými východisky uvedenými 

v této práci. Pracovní smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, což dokládá fakt, že 

zaměstnancům ve smlouvě nechybí žádné informace. Dle dotazníkového šetření jsou 

zaměstnanci před podpisem seznámeni s obsahem smlouvy, pracovními podmínkami a 

pracovními povinnostmi. Méně prostoru je však dáno zaměstnancům vyjádřit se ke smlouvě. 

4.6.4 Hodnocení adaptace 

Adaptaci je ve společnosti přikládána velká důležitost. Svědčí o tom fakt, že již první 

den jsou zaměstnancům představovány prvky kultury společnosti, jsou jim předány materiály 

pro urychlení adaptace, které více než dvě třetiny zaměstnanců považují za přínosné. 

Každému zaměstnanci je vypracován adaptační plán, se kterým je seznámen a který probíhá 

ve většině případů přesně podle plánů. Zaměstnancům je také poskytováno dostatečné 

množství konzultací jejich adaptačního procesu. Závěrečného zhodnocení nebylo poskytnuto 

téměř 20% zaměstnanců, což můžeme označit za nedostatečné vzhledem k důležitosti této 

činnosti. Zaměstnanci jsou v rámci společnosti přijati do velmi přátelského prostředí a 

kdykoliv se můžou na někoho obrátit s případnými dotazy. 

Téměř všichni zaměstnanci se také zúčastňují vstupního školení. Z dotazníkového 

šetření plyne, že 72,3% zaměstnanců bylo tímto školením připraveno k výkonu své práce. 

Setkáváme se zde však i s negativními postoji – těmi nejčastějšími byli velké množství 

informací v krátkém čase a rozdílnost teoretických informací s praxí v provozu.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI 

Z celkového hlediska můžeme procesy získávání, výběru a přijímání a adaptace v GE 

Money Bank, a.s. označit za spolehlivé, dobře nastavené a v souladu s teoretickými 

východisky. Autorovi návrhy a doporučení se tak budou zaměřovat spíše na dílčí problémy, 

které vznikají v průběhu analyzovaných procesů. 

Společnost až od začátku roku 2012 podrobně zaznamenává počet příchozích, počet 

odchozích zaměstnanců a důvod jejich odchodů. Stalo se tak s příchodem nového specialisty 

oddělení lidských zdrojů. První doporučení tak zní, aby společnost ve vedení těchto statistik 

pokračovala a aby je zpětně vyhodnocovala. Mohou totiž být zdrojem hodnotných informací, 

které napomohou ke zkvalitnění procesů. Dále je společnosti doporučeno, aby odebírala další 

informace o uchazečích, které zpracovává AMS. Jednalo by se zejména o informace týkající 

se věkové a vzdělanostní struktury uchazečů hlásících se na volné pozice. Tyto informace 

mohou být použity pro lepší nastavení oslovení uchazečů a zaměření se na cílové skupiny.  

5.1 Doporučení pro proces získávání 

Z výsledků dotazníkové průzkumu je zřejmé, že uchazeči nejvíce reagují na reference 

blízkých osob a internetových stránek společnosti. Je tak společnosti doporučeno zvážit, zda 

je pro společnost  výhodné i nadále využívat spolupráci s internetovými portály práce.cz 

a jobs.cz, jelikož jen málo uchazečů reaguje na nabídku z internetových stránek těchto 

společností. 

Pokud jde o informace v uvedené nabídce zaměstnání, tak je doporučeno společnosti 

uvést alespoň odhad platu, jelikož to je informace, která zaměstnancům v uvedené nabídce 

chyběla. Informace by navíc mohla přilákat ještě větší množství uchazečů. 

5.2 Doporučení pro proces výběru 

Po vyhodnocení dat poskytnutých společností vyplynulo, že třetina přijatých 

zaměstnanců v určitém období zaměstnání v tomto období také opustí. Již v hodnocení byl 

proces označen za neefektivní, ve kterém dochází k plýtvání zdrojů a ztrátě know - how. 

Doporučení tedy zní zkvalitnit tento proces. Zkvalitnění můžeme docílit pomocí různých 

odborných testů, které se ve společnosti nevyužívají. Jednalo by se zejména o test počítačové 

gramotnosti, jelikož počítačové systémy jsou důležitou součástí práce ASP a TB. Zkvalitnění 

může být také dosaženo za pomocí nezávislého externího odborníka, který by se zúčastnil 
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AC za účelem hodnocení osobností uchazečů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni 

stresovým situacím. 

5.3 Doporučení pro proces přijímání   

Při analýze tohoto procesu nebyly shledány žádné oblasti pro zlepšení. Celý proces je 

veden v souladu, jak s teoretickými východisky, tak v souladu s očekáváním přijímaných 

uchazečů. 

5.4 Doporučení pro proces adaptace 

První doporučení v této oblasti se týká konzultací průběhu adaptace s nadřízeným 

pracovníka. Poměrně velké části (40,4%) zaměstnanců nebyla konzultace poskytnuta 

v dostatečném množství a v souladu s adaptačním plánem zaměstnance. Také, mnohem 

důležitější, závěrečné zhodnocení nebylo poskytnuto všem zaměstnancům. V praxi je to 

způsobeno zejména vytížeností přímých nadřízených, kteří nemají dostatek času tyto zpětné 

vazby a závěrečná zhodnocení zaměstnancům poskytovat. Doporučení tak zní, aby nadřízení 

(team leadeři) tyto činnosti delegovali na své podřízené (senior asistenty), a ti toto 

hodnocení poskytli ASP a TB. V krajním případě může team leader poskytnout zpětnou 

vazbu a závěrečné hodnocení alespoň v písemné podobě. 

Další doporučení se týká vstupního školení. Již bylo uvedeno, že toto školení probíhá 

7 pracovních dnů po sobě. Během těchto dní přijímá zaměstnanec velké množství informací 

v krátkém čase. Sami respondenti uvedli, že s tímto postupem nejsou v průběhu školení 

spokojeni a uvítali by méně teoretických informací a více by se zaměřili na modelové situace 

a příklady z praxe. Doporučení tedy zní změnit strukturu školení. Respondentům by více 

vyhovovalo, kdyby školení nebyla natolik zaměřená na teoretické informace, ale na praktické 

ukázky a modelové situace. Školení by také nemuselo probíhat 7 pracovních dní po sobě, ale 

mohlo by se střídat s praxí v provozu. Společnost by dále mohla určité informace 

poskytnout zaměstnancům domů, aby si teorii nastudovali doma a poté na školeních 

vyzkoušeli v praxi.  
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6 ZÁVĚR 

Společnost GE Money Bank, a.s. patří mezi největší české bankovní instituce a je 

součástí jedné z nejstarších a největších společností na světě – General Electric Company. 

Toho by společnost nikdy nedosáhla, kdyby si nebyla dobře vědoma toho, že lidé jsou 

důležitým zdrojem možné konkurenční výhody. A právě získávání, výběr, přijímání a 

adaptace tohoto možného zdroje konkurenční výhody bylo náplní mé práce. 

Cílem práce bylo popsat a analyzovat procesy, které společnosti zajišťují příjem 

pracovníků. Analýza byla provedena kvalitativní a kvantitativní formou. Kvalitativní analýza 

byla zajištěna pozorovací metodou a rozhovory s manažery oddělení lidských zdrojů, přičemž 

tato analýza sloužila zejména k popisu uvedených procesů. Kvantitativní analýza byla 

provedena formou vyhodnocení statistik společnosti, externí agentury AMS a dotazníkovým 

průzkumem. Sběr dat byl proveden v centru zákaznických služeb AXIS. 

 Po vyhodnocení byla data analyzována a porovnána s teoretickými východisky. Na 

základě výsledků analýzy a porovnání byla společnosti navrhnuta doporučení pro zlepšení 

jednotlivých analyzovaných procesů. Z komplexního hlediska však můžeme říci, že procesy, 

které společnosti zabezpečují příjem vhodných pracovníků, jsou nastaveny tak, aby 

společnost byla schopna zajistit dostatečné množství požadované pracovní síly ve stanoveném 

čase.  

Při psaní této práce mohl autor detailně pozorovat, jak ve velké mezinárodní 

společnosti probíhají procesy spojené s přijímáním a adaptací nových zaměstnanců. Z tohoto 

pohledu byla pro autora práce velmi přínosná, jelikož získal spoustu nových informací a 

zkušeností od zaměstnanců společnosti, jejichž pracovní náplní je obstarávání těchto procesů, 

a rovněž si ucelil pohled na tuto problematiku. 
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Příloha č. 1: Obecná pracovní smlouva  
 

 

Společnost: ……………….……… se sídlem  ....................................................................,  IČ: 

....................................., zastoupená/ý ....................... (dále jen „zaměstnavatel“) 

 

a 

 

pan/í ....................................................., rodné číslo ...................................., bydliště 

................... (dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají  tuto pracovní smlouvu: 

I. 

Základní podmínky 

1. Druh práce:  

Zaměstnanec bude vykonávat práci ……………………………… 

 

2. Místo výkonu práce:  

Místem výkonu práce je ……………………………… 

 

3. Den nástupu do práce:  

Zaměstnanec nastoupí do práce dne …………… 

 

4. Doba trvání pracovního poměru:  

Pracovní poměr se uzavírá na dobu………….(určitou/neurčitou). 

 

5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, 

který byl sjednán jako den nástupu do práce. 

II. 

Mzdové podmínky  

1. Způsob odměňování: 

Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí ……….Kč. 

2. Splatnost mzdy: 

Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni 

zaměstnanci vznikl nárok. 

3. Termín výplaty: 

Pravidelným termínem výplaty je …………. den v kalendářním měsíci, v němž je 

mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude 

vyplacena nejbližší následující pracovní den. 
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4. Místo a způsob výplaty mzdy: 

Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. 

5. Mzda v případě práce přesčas: 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené 

zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek 

ve výši ……….…… Kč (minimálně ve výši ………% průměrného hodinového 

výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního 

volna v rozsahu práce konané přesčas. 

III. 

Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách  

a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 

1. Údaje o nároku na délku: 

Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku 

práce. 

 

2. Údaje o výpovědních dobách: 

Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. 
 

3. Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: 

Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena 

rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním 

týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne. 

IV. 

Povinnosti zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 

mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních 

úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními 

předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. 

6.1.1.1 V. 

Povinnosti zaměstnance 

1. Zaměstnanec je zejména povinen: 

2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; 

3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, 

plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 

4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně 

vnitřních předpisů zaměstnavatele; 
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5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 

majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v 

rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého 

nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li 

toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost; 

6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a 

které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 

7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu 

k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele 

výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele 

6.1.1.2 VI. 

6.1.1.3 Závěrečná ujednání 

1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy 

seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s 

pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. 

2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. 

 

3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. 

 

V ............... dne .............. 

 

..............…………………. 

zaměstnavatel 

(razítko a podpis) 

 

 

V .............. dne ........…… 

 

..............………………… 

zaměstnanec 

(podpis) 

 

 

Zdroj: www.prace.cz (2013)
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Příloha č. 2: Organizační struktura GE Money Bank, a.s. 

 

 
Představenstvo 

 

S. Morrissey, M. S. Thielen, B. M. Belcher, 

J. Báča 

 

Dozorčí rada 

 
R. Ch. Green, A. Blažek, I Hamouzová 

Ředitel divizí 

 
Sean Morrissey 

Divize interního auditu 
 

T. Dodd 

Divize distribuce 
 

Ch. Glaser 

Divize Personální 
 

Radka Pekelská 

Divize řízení rizik 
 

Brett Matthew Belcher 

Divize právní 
Tomáš Černý 

Divize compliance 
Martina pecková 

Divize komerčního bankovnictví 
Jiří Báča 

Divize marketingu a komunikace 
Jarmila Plachá 

Divize operations 
 

Michael Augustin 

Divize finanční 
Mathias Sebastian Thielen 

Divize informačních systémů 

Radim Šilhánek 

Divize produkty 
 

Ronald Boddy 
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Příloha č. 3: Seznam otázek pro HR manažery a specialisty 
 

1. Jaký je postup procesu obsazení volného pracovního místa u plánované potřeby? 

2. Jaký je postup procesu obsazení volného pracovního místa u neplánované potřeby? 

3. Kdo provádí analýzu potřeby obsadit volné pracovní místo? 

4. Jak dělíte požadavky podle jejich důležitosti na pracovní místa ASP a TB? 

5. Kdo sepisuje specifikace a požadavky na volné pracovní místo? 

6. Jaké využíváte zdroje čerpání zaměstnanců? 

7. Jaké zdroje upřednostňujete na pozice ASP a TB?  

8. Má již zaměstnanec GE výhodu ve výběrovém procesu? Je na něho pohlíženo jinak? 

9. Jaké formy čerpání používáte pro přilákání uchazečů? 

10. Kdo rozhoduje, odkud se budou zaměstnanci čerpat? 

11. Jaké dokumenty požadujete po uchazečích?  

12. Je uveřejnění nabídky načasováno? Jestli ano, tak jak?  

13. Jak je prováděn předvýběr?  

14. Dáte odpověď i nevhodným uchazečům? Jestli ano, tak jak? 

15. Co se posuzuje v životopisu a v prvním telefonickém kontaktu? 

16. Kdo stanovuje kritéria, podle kterých hodnotíme uchazeče daného místa pro ASP a TB? 

17. Jaké jsou tyto kritéria na ASP a TB při výběrových řízení? 

18. Jaký je postup výběru zaměstnanců? 

19. Co u každého z  kroků tohoto postupu přesně posuzujeme při náboru na ASP a TB? 

20. Jaké pracovní poměry GE nabízí (částečný, plný)? 

21. Jakým způsobem je pracovní poměr uzavírán?  

22. Co obsahuje pracovní smlouva?  

23. Jak probíhá první den v práci? 

24. Má GE personální evidenci? Co se do ní zaznamenává?  

25. Jaký má společnost adaptační plán na pozice ASP a TB?  

26. Jak probíhá adaptace nového zaměstnance ve společnosti?
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Příloha č. 4: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na EkF VŠB – TUO a dovoluji si Vás 

požádat o vyplnění dotazníku. Vyplněním dotazníku mi poskytnete plnohodnotná data, která 

využiji při zpracování mé bakalářské práce na téma „Analýza přijímání a adaptace 

zaměstnanců ve vybrané společnosti.“. Je velice důležité zodpovědět všechny níže uvedené 

otázky. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky mohou být poskytnuty společnosti za 

účelem zlepšení vybraných procesů. 

Děkuji Vám za spolupráci. Pavel Jankulár 

    

U každé otázky zaškrtněte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

1. Na jaké oddělení jste byl(a) přijímán(a)? 

1.1 Collections 

1.2 Call Centrum (zákaznický servis, telesales) 

2. Odkud jste se dozvěděl(a) o volném pracovním místě ve společnosti? 

2.1  Internetové stránky společnosti 

2.2  Internetové stránky nabízející práci (práce.cz, jobs.cz) 

2.3  Úřad práce 

2.4  Intranet společnosti 

2.5  Z tisku 

2.6  Od osoby známé 

2.7  Jiné (uveďte):…………………………………………………….. 

3. Co Vás na nabídce volného pracovního místa nejvíce zaujalo? (Můžete označit více 

možností) 

3.1  Dobré jméno společnosti 

3.2  Náplň práce 

3.3  Zaměstnanecké výhody 

3.4  Možnost práce na částečný úvazek 

3.5  Platební podmínky 

3.6  Jiné (uveďte):…………………………………………………….. 

4. Chyběla Vám v nabídce pracovního místa společnosti nějaká informace? (Uveďte 

jaká; pokud Vám v nabídce žádná informace nechyběla, tak přejděte na otázku č. 5) 

4.1  …………………………………………………………………… 
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5. Jak dlouho jste čekal(a) na odpověď společnosti na Vaši žádost o zaměstnání? 

5.1  1 týden 

5.2  2 – 4 týdny 

5.3  Více než 4 týdny 

6. Níže označte formy výběrového řízení, které jste ve výběrovém procesu absolvoval(a). 

(Můžete označit více odpovědí) 

6.1  Telefonický hovor 

6.2  Assessment centrum 

6.3  Jazykový test 

6.4  Psychologický test 

6.5  Odborný test 

6.6  Modelové situace 

6.7  Výběrový pohovor 

6.8  Osobní dotazník 

6.9  Jiné (uveďte):……………………………………………………. 

7. Do jaké míry jste byl(a) spokojen(a) s průběhem výběrového procesu? (1 – zcela 

spokojen(a), 5 – zcela nespokojen(a)) 

7.1  1 2 3 4 5 

8. Je něco, co byste na průběhu výběrového řízení změnil(a)? (Pokud byste nic 

neměnil(a), tak přejděte na otázku č. 9) 

8.1  …………………………………………………………………… 

9. Ohodnoťte, jak jste byli spokojeni s jednotlivými prvky výběrového pohovoru. (1 - 

zcela spokojen, 5 – zcela nespokojen; pokud jste výběrový pohovor neabsolvoval(a), 

tak přejděte na otázku č. 10) 

9.1  Prostředí    1 2 3 4 5 

9.2  Vystupování tazatele   1 2 3 4 5 

9.3  Seznámení s pracovní pozicí  1 2 3 4 5 

9.4  Představení společnosti  1 2 3 4 5 

9.5  Prostor pro dotazy   1 2 3 4 5 

9.6  Otázky, které Vám byly kladeny 1 2 3 4 5 
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10. Jak dlouho jste čekal(a) na rozhodnutí o přijetí do zaměstnaní? 

10.1 Dozvěděl(a) jsem se to v den uskutečnění výběrového procesu 

10.2 1 týden 

10.3 2 – 4 týdny 

10.4 Více než 4 týdny 

11. Do jaké míry je práce, kterou vykonáváte shodná s prací, která Vám byla představena 

při výběrovém procesu? (1 – zcela se shoduje, 5 – zcela se neshoduje) 

11.1 1 2 3 4 5 

12. Odpovězte Ano/Ne na následující skutečnosti, které se vztahují ke dni nástupu do 

zaměstnání. (Odpověď zakroužkujte) 

12.1 Byl(a) jste při podpisu smlouvy seznámen(a) s jejím obsahem? 

    Ano Ne 

12.2 Byl Vám dán prostor vyjádřit se k obsahu smlouvy?  

    Ano Ne 

12.3 Byl(a) jste seznámen(a) s pracovními podmínkami?  

    Ano Ne 

12.4 Byl(a) jste seznámen(a) s Vašimi pracovními povinnostmi? 

    Ano Ne 

13. Byly nějaké informace, které Vám ve smlouvě chyběly? (Pokud ANO, uveďte jaké) 

13.1 Ano……………………………………………………………… 

13.2 Ne 

14. Uveďte, zda jste byl(a) první den ve společnosti seznámen(a) s níže uvedenými prvky 

kultury společnosti? 

14.1 Hodnoty společnosti    Ano Ne 

14.2 Historie společnosti    Ano Ne 

14.3 Mise společnosti    Ano Ne 

14.4 Vize společnosti    Ano Ne 

14.5 Organizační struktura    Ano Ne 

15. Byl Vám první den představen Váš přímý nadřízený (Team leader)? 

15.1 Ano 

15.2 Ne 

16. Byli Vám první den představeni Vaši noví spolupracovníci? 

16.1 Ano 

16.2 Ne 
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17. Obdržel(a) jste první den ve společnosti materiály o společnosti (např.: informace o 

společnosti, historie společnosti, cíle společnosti, etický kodex, struktura společnosti 

apod.) 

17.1 Ano 

17.2 Ne 

18. Pomohly Vám tyto materiály se lépe začlenit do pracovního prostředí společnosti? 

18.1 Ano 

18.2 Ne 

19. Jaký byl pro Vás, z hlediska nově nabytých informací, první den ve společnosti? (1 – 

velmi přínosný, 5 – velmi nepřínosný) 

19.1 1 2 3 4 5 

20. Byl(a) jste seznámen(a) s plánem a cíli Vaší adaptace, tzn. s adaptačním plánem?  

20.1 Ano 

20.2 Ne 

21. Do jaké míry probíhala Vaše adaptace v souladu s adaptačním plánem? (1 – zcela 

v souladu, 5 – zcela v nesouladu) 

21.1 1 2 3 4 5 

22. Jak často jste ve zkušební době konzultoval(a) průběh Vaší adaptace s Vaším 

nadřízeným? 

22.1 0x – 2x 

22.2 3x – 5x 

22.3 6x a vice 

23. Proběhlo závěrečné zhodnocení Vašeho adaptačního procesu Vaším přímým 

nadřízeným? 

23.1 Ano 

23.2 Ne 

24. Mohl(a) jste se v průběhu adaptace obrátit na někoho s případnými dotazy? 

24.1 Ano 

24.2 Ne 

25. Níže uveďte, s čím jste v průběhu adaptačního procesu nebyl(a) spokojen(a). 

25.1 ………………………………………………………………………… 

26. Dále uveďte, jak byste průběh adaptačního procesu zlepšil(a). 

26.1 ………………………………………………………………………….. 
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27. Jak byste ohodnotil(a) přístup Vašich spolupracovníků při nástupu do zaměstnání? 

27.1 Přátelský 

27.2 Nedokážu posoudit 

27.3 Nepřátelský 

28. Účastnili jste se vstupního školení? (Pokud označíte NE, tak přejděte na otázku č. 32) 

28.1 Ano 

28.2 Ne 

29. Do jaké míry si myslíte, že Vás vstupní školení připravila na výkon Vaší práce? (1 – 

zcela připravila, 5 – zcela nepřipravila) 

29.1 1 2 3 4 5 

30. Níže uveďte, s čím jste v průběhu vstupních školení nebyl(a) spokojen(a). 

30.1 ………………………………………………………………………… 

31. Dále uveďte, jak byste průběh vstupních školení zlepšil(a). 

31.1 ………………………………………………………………………….. 

32. Co pro Vás bylo v průběhu adaptace nejpřínosnější? (Odpovědím přiřaďte váhy od 1 – 

5; 5 – nejpřínosnější, 1 – nejméně přínosné; váhy se nesmí opakovat) 

32.1 __Vstupní školení 

32.2 __Rady od spolupracovníků 

32.3 __Pomoc nadřízených 

32.4 __Učení přímo v provozu 

32.5 __Jiné (Uveďte, např.: školící materiály, náslechy, apod.):……………. 

33. Uveďte, do jaké míry jste spokojen(a) se svou současnou prací? (1 – zcela 

spokojen(a), 5 – zcela nespokojen(a)) 

33.1 1 2 3 4 5 

34. Změnili byste svého současného zaměstnavatele, kdyby Vám jiný zaměstnavatel 

nabídl shodné pracovní místo a podmínky? (pokud uvedete ANO, tak napište stručně 

příčinu případné změny; pokud uvedete NE, tak napište stručně důvod, proč byste 

zůstali) 

34.1 Ano ……………………………………………………………… 

34.2 Ne …………………………………………………………….. 
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35. Jaký je Váš věk? 

35.1 18 – 25 

35.2 26 – 35 

35.3 36 – 45 

35.4 46 – 55 

35.5 56 a více 

36. Jaké je Vaše pohlaví? 

36.1 Muž 

36.2 Žena 

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

37.1 SŠ bez maturity 

37.2 SŠ s maturitou 

37.3 VOŠ 

35.1 VŠ
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Příloha č. 5: Uveřejněné nabídky zaměstnání na pozice ASP a TB 
Asistent správy pohledávek 

O nás 

General Electric (GE) je široce diverzifikovanou mezinárodní společností. Působí ve 

více než 100 zemích světa v řadě průmyslových odvětví, finančních službách a médiích. 

Jednou ze skupin je GE Capital, která se řadí mezi největší světové společnosti 

poskytující finanční služby a jejíž působnost zahrnuje více než 55 zemí. 

V České republice je GE Capital zastoupena společnostmi GE Money Bank, a.s., která 

patří mezi největší české finanční instituce a své služby orientuje jak na občany, tak firemní 

klientelu a společností GE Money Auto, s.r.o, jednou z největších společností v ČR 

poskytující úvěry a finanční leasing na nové i ojeté automobily. 

General Electric vyznává firemní hodnoty kladoucí důraz na zákazníka, aktivní a 

tvořivou spolupráci a vysoké know-how zaměstnanců. Aktivně se podílí také na činnostech 

souvisejících se společenskou odpovědností (CSR). 

Charakteristika pozice 

Asistent/-ka pracuje v týmu 10 – 15 lidí na oddělení pohledávek. Přímý nadřízený 

asistenta/-ky je vedoucí týmu. Pracovní doba:směnný provoz v rozmezí 8:00 – 21:00 ve 

všedních dnech, 10:30 – 19:00 / min. 2 víkendové směny v měsíci. Jedná se o práci na 

částečný, nebo plný úvazek. Místo výkonu práce je v Ostravě. 

Náplň práce 

 Samostatně vymáhat pohledávky u smluv, které vykazují nedoplatek 

 Aktivně a samostatně komunikovat po telefonu se zákazníky GE Money 

 Zvládnout vyřizovat cca 20 telefonických hovoru za hodinu 

 Rychle a bezchybně zapisovat údaje o klientovi do elektronického systému 

 Zpracovat administrativu – aktualizovat databázi klientů 

 Samostatně zhodnotit správnost údajů na smlouvě a řešit nestandardní situace 

 Spolupracovat s ostatními členy týmu a ostatními procesy v rámci oddělení 

 Odolávat možným nepříjemným situacím 

Požadavky 

 Středoškolské vzdělání  

 Výpis z rejstříku trestů  

 Uživatelská znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, Outlook) 
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 Směnný provoz  

 Komunikační dovednosti 

 Znalost AJ výhodou 

Nabízíme 

 Vstupní školení zaměřené na procesy, produkty, komunikaci 

 Příležitost profesního i osobního růstu v mezinárodní bankovní společnosti  

 Možnost úpravy pracovní doby 

 25 dní dovolené 

 Freeday 

 Sickdays 

 Flexipassy 

 Příspěvek na stravování 

 Možnost jazykového vzdělávání 

Telefonní bankéř/-ka - Ostrava (příchozí i odchozí hovory) 

O nás 

General Electric (GE) je široce diverzifikovanou mezinárodní společností. Působí ve 

více než 100 zemích světa v řadě průmyslových odvětví, finančních službách a médiích. 

Jednou ze skupin je GE Capital, která se řadí mezi největší světové společnosti 

poskytující finanční služby a jejíž působnost zahrnuje více než 55 zemí. 

V České republice je GE Capital zastoupena společnostmi GE Money Bank, a.s., která 

patří mezi největší české finanční instituce a své služby orientuje jak na občany, tak firemní 

klientelu a společností GE Money Auto, s.r.o, jednou z největších společností v ČR 

poskytující úvěry a finanční leasing na nové i ojeté automobily. 

General Electric vyznává firemní hodnoty kladoucí důraz na zákazníka, aktivní a 

tvořivou spolupráci a vysoké know-how zaměstnanců. Aktivně se podílí také na činnostech 

souvisejících se společenskou odpovědností (CSR). 

Charakteristika pozice 

Telefonní bankéř/-ka prodává prostřednictvím telefonu produkty GE Money 

stávajícím klientům na základě podpůrné reklamní kampaně. Později také vyřizuje příchozí 

dotazy zákazníku GE Money. Přímým nadřízeným je vedoucí týmu. Místo výkonu práce je v 

Ostravě-Hrabové. Pracovní doba je specifická dle požadavků jednotlivých týmů. Pozice je 

vhodná i pro handicapované osoby.  
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Náplň práce 

 Odbavovat a řešit dotazy a požadavky klientů GE Money prostřednictvím telefonu 

 Prodávat produkty GE Money stávajícím klientům na základě předchozího 

písemného oslovení 

 Dodržovat požadovanou kvalitu hovorů a stanovené ukazatele 

 Odbavit požadovaný počet telefonických kontaktů za pracovní směnu 

 Zapisovat údaje o klientovi do elektronického systému  

 Samostatně řešit standardní i nestandardní situace v rámci interních pravidel a 

 procesních postupů 

 Pracovat samostatně ve firemních aplikacích 

 Spolupracovat s ostatními členy týmu a ostatními procesy v rámci oddělení 

Požadavky 

 Středoškolské vzdělání  

 Výpis z rejstříku trestů  

 Uživatelská znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, Outlook) 

 Směnný provoz  

 Prodejní schopnosti 

 Dobré komunikační a motivační schopnosti  

 Výborné produktové a procesní znalosti výhodou 

 Znalost AJ výhodou 

Nabízíme 

 Vstupní školení zaměřené na procesy, produkty, komunikaci 

 Příležitost profesního i osobního růstu v mezinárodní bankovní společnosti  

 Možnost úpravy pracovní doby 

 25 dní dovolené 

 Freeday 

 Sickdays 

 Flexipassy 

 Příspěvek na stravování 

 Možnost jazykového vzdělávání 

 

Zdroj: interní materiály GE Money Bank, a.s., www. http://gemoney.jobs.cz/
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Příloha č. 6: Výsledky dotazníkového průzkumu 
V tabulce jsou uvedeny absolutní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky a také jejich 

procentní vyjádření na celkovém počtu odpovědí v jednotlivých otázkách (tučně, kurzíva). 

Otázka č. 
1 

1.1. 1.2                                 

24 52,1 23 48,9                                 

Otázka č. 
2 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7             

11 23,4 9 19,1 0 0 0 0 0 0 27 57,4 0 0             

Otázka č. 
3 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6                 

29 34,5 18 21,4 11 13,1 17 20,2 4 4,7 5 5,9                 

Otázka č. 
4 

4.1                                   

9 19,1 
                 

  

Otázka č. 
5 

5.1 5.2 5.3                             

32 68,1 13 27,6 2 4,6                             

Otázka č. 
6 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9     

40 26,8 29 19,5 0 0 2 1,3 0 0 31 20,8 37 24,8 6 4 0 0     

Otázka č. 
7 

1 2 3 4 5             

24 51 20 42,5 2 4,2 1 2,1 0 0                     

Otázka č. 
8 

8.1                       

0 0                                     

Otázka č. 
9 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6                 

47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100                 

Otázka č. 
10 

10.1 10.2 10.3 10.4                 

22 46,8 23 48,9 2 4,3 0 0                         

Otázka č. 
11 

1 2 3 4 5               

20 42,5 20 42,5 5 10,6 2 4,2 0 0                     

Otázka č. 
12 

12.1 12.2 12.3 12.4         

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne 
   

  

44 93,6 3 6,4 38 80,9 9 19,1 45 95,7 2 4,3 43 91,5 4 8,5         

Otázka č. 
13 

13.1 13.2                     

1 2,2 46 97,8                                 

Otázka č. 
14 

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne 

43 91,5 4 8,5 43 91,5 4 8,5 32 68,1 15 31,9 34 72,3 13 27,7 38 80,9 9 19,1 

Otázka č. 
15 

15.1 15.2                     

29 61,7 18 38,3                                 

Otázka č. 
16 

16.1 16.2                     

18 38,3 29 61,7                                 

Otázka č. 
17 

17.1 17.2                     

40 85,1 7 14,9                                 

Otázka č. 
18 

18.1 18.2                     

31 77,5 9 22,5                                 

Otázka č. 
19 

1 2 3 4 5               

12 25,5 20 42,5 14 29,7 1 2,1 0 0                     

Otázka č. 
20 

20.1 20.2                     

41 87,2 6 12,8                                 

Otázka č. 
21 

1 2 3 4 5               

20 48,8 17 41,5 4 9,8 0 0 0 0                     
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Otázka č. 
22 

22.1 22.2 22.3                   

19 40,4 26 55,3 2 4,2                             

Otázka č. 
23 

23.1 23.2                     

38 80,8 9 19,2                                 

Otázka č. 
24 

24.1 24.2                     

47 100 0 0                                 

Otázka č. 
25 

25.1                       

9 19,2                                     

Otázka č. 
26 

26.1                       

10 21,8 
                 

  

Otázka č. 
27 

27.1 27.2 27.3                   

45 95,7 1 2,1 1 2,1                             

Otázka č. 
28 

28.1 28.2                     

46 97,9 1 2,1                                 

Otázka č. 
29 

1 2 3 4 5               

13 27,6 21 44,7 10 21,3 2 4,6 0 0                     

Otázka č. 
30 

30.1                       

13 27,6                                     

Otázka č. 
31 

31.1                       

16 34                                     

Otázka č. 
33 

1 2 3 4 5               

6 12,7 26 55,3 10 21,3 2 4,2 3 6,4                     

Otázka č. 
34 

34.1 34.2                     

12 25,5 35 74,5                                 

Otázka č. 
35 

35.1 35.2 35.3 35.4 35.5               

25 57,4 17 36,2 3 6,4 2 4,6 0 0                     

Otázka č. 
36 

36.1 36.2                     

14 29,8 33 70,2                                 

Otázka č. 
37 

37.1 37.2 37.3 37.4                 

2 4,3 24 51,1 4 8,5 17 36,2                         
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Příloha č. 7: Adaptační plán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


