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1. ÚVOD 

Nejcennější zdroj každé organizace nepředstavují v dnešní době technické 

prostředky, technologie nebo jiný kapitál společnosti, ale jsou jimi stále lidé. Právě člověk je 

totiž nositelem přidané hodnoty podniku, lidského kapitálu. Bez něj by byly jakékoliv 

technické prostředky nevyužitelné a mnohdy by ani nevznikly.  Celosvětová globalizace 

znamená nutnost rozvíjet lidský potenciál a formovat pracovní sílu tak, aby byla organizace 

schopna pružně reagovat na příležitosti a hrozby, výzvy, rizika i nejistoty.  

Organizace by si měly uvědomit potřebu kvalifikovaných pracovníků, kteří disponují 

odbornými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, jsou kompetentní, mají kladný vztah 

k práci a v práci spatřují příležitost profesního i osobního rozvoje.  Důležitým se pak stává 

firemní vzdělávání jako nástroj rozvoje pracovníků i jeden z klíčových úspěchů organizace, 

celkové strategie a konkurenceschopnosti. 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení systému vzdělávání a rozvoje, 

konkrétně procesu adaptace, který je důležitou součástí vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

Schopnost adaptace je důležitým faktorem nejen pro přizpůsobení se stále měnícím se 

podmínkám prostředí, ale v obecném smyslu také k přežití. 

Téma jsem pojala tímto způsobem, jelikož v českém prostředí se adaptaci pracovníků 

stále nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužila. Není u nás rozpracována vzorová 

struktura adaptačního procesu nebo soubor písemných materiálů potřebných pro účinnou 

adaptaci, avšak jistá snaha o zkrácení a zefektivnění tady přece jen je, přestože se jedná 

o proces nahodilý a často závislý na informacích spolupracovníků. 

 Při výběru téma jsem současně přihlédla na požadavky a mezery společnosti 

Meopta – optika s.r.o, které se věnuje praktická část této práce. Společnost vyrábí optické 

a mechanické zařízení, a protože vyvíjí a vyrábí některé z technologicky nejpokročilejších 

a nejvýkonnějších produktů na světě, je si vědoma důležitosti vyškolených, vysoce 

kvalifikovaných a zručných zaměstnanců. 
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Cílem diplomové práce je posoudit současný proces adaptace, jako jednu ze 

vzdělávacích a rozvojových aktivit organizace a navrhnout případnou optimalizaci, vedoucí 

ke zkvalitnění prvků této oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na současné trendy v této 

oblasti, ale také s ohledem na individuální možnosti společnosti. 

Práce má charakter případové studie a je založena na využití kvalitativně 

kvantitativní analytické metodiky. Sestává se z teoretické a praktické kapitoly. Teoretická 

kapitola je věnována vymezení problematiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  V praktické 

kapitole je charakterizována organizace, která bude dále analyzována, poté je posuzována 

vybraná oblast vzdělání a rozvoje zaměstnanců. Závěrem je problematika vyhodnocena a jsou 

interpretovány výsledky, návrhy a doporučení managementu společnosti Meopta – optika, 

s.r.o. na případná opatření vedoucí ke zlepšení dané oblasti. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

V této části diplomové práce je užita metoda rešerše literatury, věnována teoretickým 

základům problematiky vzdělávání a rozvoje. Jsou zde vysvětleny základní pojmy 

problematiky jako lidský potenciál, lidské zdroje, řízení lidských zdrojů. Objasněny jsou 

rozdíly mezi vzděláváním, rozvojem, učením se a jejich vzájemné vazby.  

Samostatná kapitola je věnována problematice strategického vzdělávání, důležitosti 

strategického řízení lidských zdrojů a v návaznosti také nastíněn cyklus vzdělávání, který je 

základem vzdělávání.  

V neposlední řadě je důležitou součástí teoretické koncepce v úvodu již zmiňovaná 

adaptace pracovníků, která je v tomto smyslu pojímána jako vzdělávací aktivita a které je 

věnována velká část praktické kapitoly této práce. Zde jsou srovnány pohledy různých autorů 

na tuto problematiku, zmíněna důležitost psychologické smlouvy, popsán koncept procesu 

adaptace jako ideální stav probíhající v úspěšné organizaci a vhodné metody, které se staly 

trendy poslední doby v oblasti vzdělávání. 

Závěrem kapitoly teoretického vymezení problematiky vzdělávání jsou východiska 

diplomové práce shrnuta do samostatné kapitoly. 

2.1 Základní koncepce vzdělávání a rozvoje 

Tato kapitola je věnována vysvětlení několika základních pojmů, souvisejících 

s tématem práce a nejčastěji užívané terminologii této problematiky. Pozornost je věnována 

pojmu lidský potenciál, je zde vysvětlen rozdíl mezi často zaměňovanými pojmy lidské 

zdroje, lidský kapitál a také je dále poukázáno na důležitost řízení lidských zdrojů. 

Definovány jsou pojmy vzdělávání, rozvoj, učení se a jejich vzájemné vazby. Součástí této 

kapitoly je i koncepce učící se organizace.  
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2.1.1 Lidé v organizaci 

Člověk představuje nejcennější zdroj každé organizace, vytváří její přidanou hodnotu 

a představuje pro ni lidský potenciál. Co vůbec lidský potenciál představuje a nabízí? Jedná 

se o soubor dispozic a předpokladů, které člověku, orientovanému na výkon umožňují 

postupovat v kariéře a zvyšují konkurenceschopnost celé organizace (Vodák a Kucharčíková, 

2011).  

Bartoňková (2010) definuje lidský potenciál jako kapitál, který z hlediska 

budoucnosti představuje výrazný faktor prosperity. Záleží na něm totiž budoucí úspěch 

a rozvoj organizace. Důležitou roli však hraje jeho zmapování, uchycení a úspěšný rozvoj. 

Souhrn temperamentových, charakterových a rozumových vlastností, schopností, 

znalostí, dovedností, motivačních vlastností, přístupů k plnění úkolů, zvládání náročných 

situací, překonávání životních překážek a řešení problémů, to vše představuje lidský 

potenciál, uvedl Mateiciuc (2012).  

Lidský potenciál je však dynamický pojem, orientovaný na budoucnost. Říká, čeho 

je člověk schopen dosáhnout a co se od něj dá očekávat, avšak neváže se k současnosti. To 

však nelze říci o, často chybně synonymně užívaném, pojmu lidský kapitál. Přestože existují 

významné rozdíly mezi těmito pojmy, v praxi se pak velmi často zaměňují. Kapitál, tedy ten 

lidský, je souborem vrozených a získaných schopností, vědomostí, dovedností, návyků, 

zkušeností, motivace, talentu i energie, kterými lidé disponují a které využívají. Tento výrobní 

faktor dodává každé organizaci specifický a jedinečný charakter. Je to ten prvek, který 

umožňuje učit se, inovovat, kreativně myslet, podněcovat a realizovat změny, uvádějí Vodák 

a Kucharčíková (2011). 

Vojtovič (2011) zase považuje lidský kapitál za obnovitelný zdroj podniku který je 

však neoddělitelný od člověka jako svého zdroje. Lidské zdroje jsou dle autora právě taková 

aktiva organizace, která uvádí do pohybu ostatní zdroje podniku (materiální, finanční, 

informační). V rozvinutých tržních podmínkách se jedná o nejdražší, zároveň však 

i nejcennější zdroj, který rozhoduje o prosperitě i konkurenceschopnosti organizace. 

V moderním prostředí se proto stávají jádrem veškerého řízení podniku.  
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Při úvahách o řízení podniku je na místě také zmínit důležitost řízení lidských 

zdrojů v organizaci. Jeho úkolem je dosáhnout permanentní výkonnosti organizace a zajistit, 

aby se výkon neustále zlepšoval. Toho lze dosáhnout především stálým zlepšováním 

využívání všech zdrojů podniku. Jde o přístup k řízení toho nejcennějšího aktiva organizace – 

pracujících lidí, kteří díky strategickému a logickému přístupu přispívají k organizačním 

cílům. Důraz je přitom kladen na dlouhodobý vztah se zaměstnavatelem a roli hraje i silný 

prvek budování kultury. 

Koubek (2007) vytyčil tři základní charakteristiky řízení lidských zdrojů, které 

přežily zastaralé označení „personální řízení“. Nejdůležitější odlišností od personálního řízení 

je strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem. Velmi důležitá je 

orientace na vnější faktory, formování a fungování pracovní síly organizace a samozřejmostí 

by také měl být fakt, že personální práce přestává být záležitostí pouze odborných 

personalistů, ale stává se součástí každodenní práce všech vedoucích pracovníků. Pouze 

taková organizace může úspěšně provádět řízení lidských zdrojů a být úspěšná. 

Hlavními úkoly řízení lidských zdrojů jsou dle autora: 

 vytváření souladu mezi počtem pracovníků, strukturou pracovních úkolů a pracovních 

míst (aby v každém okamžiku odpovídaly požadavky pracovního místa pracovním 

schopnostem pracovníka na daném pracovním místě), 

 optimální využívání lidských zdrojů organizace (využívání fondu pracovní doby a 

schopností pracovníků), 

 dodržování zákonů v oblastech zaměstnávání lidí, lidských práv, práce a dobré pověsti 

organizace, 

 efektivní vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy mezi pracovníky, 

 personální a sociální rozvoj pracovníků organizace. 

Prví čtyři body sledují především zájmy organizace, zatímco personální a sociální 

rozvoj pracovníků organizace sleduje spíše zájmy pracovníka.  Obecně je personální 

a sociální rozvoj považován za rozvoj pracovních schopností, sociálních vlastností, osobnosti, 

rozvoj kariéry a vnitřního uspokojení pracovníků z vykonávané práce, sblížení individuálních 

zájmů se zájmy celé organizace a celkové zlepšování kvality pracovního života. Tyto faktory 

hrají důležitou roli pro každou moderní organizaci a právě této oblasti řízení lidských zdrojů 

bude v práci dále věnována větší pozornost. Důležitou součástí řízení lidských zdrojů je 

organizační vzdělávání. To je součástí budování rozvoje jak lidí, tak i celé organizace. 
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2.1.2 Vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků, tedy prohlubování a rozšiřování jejich kvalifikace, je 

významným zdrojem zvýšení produktivity, kvality práce, lepšího hospodaření, ale i nástrojem 

ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V neposlední řadě dochází k formování dobrých 

pracovních vztahů v organizaci (Koubek, 2011). 

Do vzdělávání spadají především základní znalosti a dovednosti, které ve většině 

případů zajišťují vzdělávací instituce a školský systém. Jedná se o cílevědomý a uvědomělý 

proces aktivního utváření a osvojování vědeckých a technických vědomostí, ale také 

praktických dovedností a zkušeností. Výsledkem je potom vzdělání, které představuje určitou 

dosaženou úroveň. Členit jej můžeme dle školského systému (základní, střední, vyšší, vysoké) 

nebo dle vztahu k profesní orientaci na obecné nebo odborné. 

Odborné vzdělávání, na rozdíl od vzdělávání obecného, je „plánované a systematické 

formování chování pomocí příležitosti k učení, vzdělávacích akcí, programů a institucí, které 

jedincům umožňují dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, aby mohli 

svou práci vykonávat efektivně“ (Armstrong, 2007, s. 445). 

Součástí oborného vzdělávání je vzdělávání firemní, které je organizováno, většinou 

i realizováno, konkrétní organizací. Jedná se o proces změny pracovního chování, úrovně 

znalostí, dovedností a motivace pracovníků, jehož prostřednictvím organizace smývá rozdíly 

mezi subjektivní a objektivní kvalifikací. Subjektivní kvalifikace je souhrnem schopností, 

dovedností, návyků, zkušeností, postojů a dalších klíčových znalostí a zkušeností získaných 

během života. Objektivní kvalifikací jsou pak chápány požadavky na takovou kvalifikaci 

pracovníka, která odpovídá charakteru a odbornosti jeho práce (Průcha, 2014). 

Firemní vzdělávání pak zahrnuje tyto aktivity: 

 orientace, 

 doškolování, 

 přeškolování, 

 profesní rehabilitaci, 

 zvyšování kvalifikace. 
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a) Orientace 

Pro každý druh pracovních míst, pracoviště i organizace je orientace důkladně 

promyšlený a specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které usnadňují 

a urychlují seznámení nového zaměstnance s jeho pracovními úkoly, podmínkami 

a pracovním i sociálním prostředím. Velmi důležitou součást orientace zaměstnanců tvoří co 

nejrychlejší dosažení úrovně dovedností a znalostí, která je pro konkrétní pracovní místo 

potřebná. Aby byl nový pracovník produktivní a přispíval k úspěchu své organizace, musí 

projít aktivitami přes obecné záležitosti až po vysvětlení bezpečnostních záležitostí 

a pracovních povinností svým nadřízeným, uvádí Dvořáková (2012). 

Všechny tyto aktivity mají vzdělávací charakter, včetně formování osobnosti 

pracovníka, které nepředstavuje nic jiného, než identifikaci jeho individuálních potřeb 

vzdělávání, plánování vzdělávání, hodnocení účinnosti a výsledků vzdělávání a vlastní 

organizování procesu vzdělávání (viz dále kapitola 2.2.2 Vzdělávací cyklus). 

Orientace se týká nově příchozích pracovníků, těch, kteří se na své pracoviště vracejí 

po delší době a i těch, kteří mění pracovní zařazení v rámci organizace.  

b) Doškolování 

Doškolování v rámci organizaci zajišťuje, aby pracovníci měli dostatečné znalosti, 

dovednosti a pracovní chování, nezbytné pro vykonávání práce v současnosti i budoucnosti. 

Také zajišťuje lepší připravenost na změny spojené především s rozvojem techniky 

a technologie. Není to nic jiného, než rozšiřování dosavadní kvalifikace. Většinou se totiž 

jedná o studium, vzdělávání nebo školení, které jsou v zájmu zaměstnavatele a slouží 

k dosažení vyššího stupně vzdělání (Průcha, 2014). 

c) Přeškolování 

V případě přechodu současného pracovníka v organizaci na jinou pracovní pozici, 

zejména pokud se popis pracovního místa výrazně liší, je třeba pracovníka přeškolit. To však 

může nastat i v případě, že se změní technické vybavení, technologické postupy nebo 

vyráběný výrobek. Pak je nezbytné pracovníky přeškolit v souladu s novými podmínkami, 

uvádí Koubek (2007). 
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d) Profesní rehabilitace 

Cílem profesní rehabilitace je opětovné zařazení těch zaměstnanců, kterým zdravotní 

stav dlouhodobě bránil ve výkonu jejich dosavadního zaměstnání. Profesní rehabilitace je 

často pojímána jako úroveň rekvalifikace a je popisována jako její zvláštní případ. 

e) Zvyšování kvalifikace 

Podnikové vzdělávání, ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování znalostí 

a výkonnosti pracovníků, zahrnuje zvyšování kvalifikace. To představuje zcela bezpochyby 

nástroj pro velmi důležitý a klíčový rozvoj zaměstnanců, stojí za touto myšlenkou Armstrong 

(2007). 

Jedním z nejdůležitějších úkolů řízení lidských zdrojů je v současné době flexibilita 

a připravenost na změny. Proto již nestačí tradiční způsob firemního vzdělávání, jako je 

doškolování, zácvik nebo přeškolení. V dnešní době se pracovník nemůže spokojit se 

znalostmi, které se naučil ve škole nebo které souvisejí pouze s jeho pracovní pozicí.  Stále 

více je třeba dbát na rozvojové aktivity každého z nás a to i nad rozsah současných potřeb 

pracovního místa. 

2.1.3 Rozvoj 

Dle odborné literatury je rozvojem růst nebo realizace schopností a potenciálu 

jedince prostřednictvím vzdělávacích aktivit, ale i praktických zkušeností.  Rozvojové aktivity 

jsou řazeny do oblasti vzdělávání pracovníků, a to jako další vzdělávání a rozšiřování 

kvalifikace. Tato oblast je o znalosti a dovednosti širší, než je nezbytně nutné k vykonávání 

současné práce zaměstnance v organizaci. Jde totiž především o pochopení a zvládání 

komplexních úkolů a problémů, které často přesahují meze oboru, ve kterém zaměstnanec 

pracuje.  

Rozvojové aktivity se obecně soustředí na kariéru, budoucnost, formují pracovní 

potenciál a z pracovníka formují flexibilní zdroj. Proto je Hroník (2007) považuje za aktivity, 

které vedou k žádoucí změně, zároveň nejsou pouze vzděláváním, viz obrázek 2.1 Vztah 

učení se, rozvoje a vzdělávání.  
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Obrázek 2.1 Vztah učení se, rozvoje a vzdělávání (Hroník, vlastní zpracování) 

 

 

Z obrázku 2.1 je pak také patrné, že nad rámec rozvoje je učení se. Je totiž možné 

učit se i věcem negativním, které nejsou žádoucí, přesto se jim člověk může naučit (např. 

kouření, zlozvyky atd.) Nelze je proto pojímat ve smyslu vzdělávání a nevedou tedy ani 

k rozvoji pracovníka.  

2.1.4 Učení se 

„Učení je podstatným faktorem umožňující organizaci přežít. Musí být vědomé, 

soustavné, integrované a management je odpovědný za vytváření na city apelujícího klimatu, 

v němž se celý personál bude moci soustavně učit“ uvedl Garvin (in Armstrong, 2007, s. 453). 

V andragogice má tento pojem jasné sociální, kulturní, ekonomické a politické 

pozadí. Dnešní doba přímo vybízí k tomu, aby každý nesl sám zodpovědnost za své 

kvalifikace a kompetence. Dospělý člověk se do jisté míry může a do jisté míry musí, učit. 

Teorii učení přebírá autor z psychologie, tedy jako trvalou změnu chování, která je následkem 

interakce s okolím nebo situací (Beneš, 2008). 

Jedná se o rozvojovou aktivitu, která je důsledkem interakce člověka a stále se 

měnícího prostředí. Jedná se vždy o změnu, která má dvě dimenze – přizpůsobení se 

a přizpůsobení sobě. Přizpůsobení se představuje hledání příležitostí, zatímco přizpůsobení 

sobě vytváří nové příležitosti. Učení se je snahou o dosažení změny a nastolení nové 

rovnováhy, která je trvale nedosažitelná. Proto je třeba k učení se přistupovat trvale.  
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Prioritní však není pouze individuální učení se, nýbrž i kooperativní učení 

v různorodých skupinách a kolektivech. To podněcuje k vytváření podmínek tzv. učící se 

organizace.  Jedná se o organizace, ve které jsou neustále vytvářeny a podporovány 

expanzivní způsoby myšlení a kde se lidé neustále učí společnému učení se.  Organizace je 

pak velmi širokým pojmem s více významy, které nejsou vždy jednoznačné. Obecně se jedná 

o systém s určitou vnitřní strukturou a vztahy mezi prvky této struktury. Jiné pojetí organizace 

zase tvrdí, že se jedná o proces, ve kterém dochází k využívání všech dostupných zdrojů, tedy 

jak materiálních, informačních, finančních, tak i těch lidských. Díky tomu je pak dosahováno 

společného cíle všech jednotlivců. Organizace je především takový systém, ve kterém hraje 

roli v první řadě lidský potenciál a jedná se o úspěšné skloubení lidí, práce, technologie 

a informací. Díky skloubení těchto komponentů může být organizace výkonná, bez zásadních 

disproporcí (Tureckiová, 2004). 

Učící se organizace je bezpochyby ta, která poskytuje možnost vytvářet, získávat, 

přenášet a předávat zkušenosti, soustavně pracuje na zlepšování a je schopna rychle a účinně 

přenášet tyto znalosti do všech částí celé organizace.  

Koubek (2007) dodává, že jde o to, aby pracovníci přemýšleli jak svou práci dělat 

lépe a efektivněji. Své nápady by si neměli nechávat pro sebe, ale sdílet je s ostatními. 

Zkušení pracovníci by měli předávat své zkušenosti méně zkušeným a v rámci vzájemné 

výměny názorů podporovat rozvoj kvalifikace a zvyšování výkonu.  

Princip učící se organizace zcela jistě velkým dílem přispívá realizaci cílů 

organizace, avšak ty jsou založeny na koncepci řízení celé organizace. Takové řízení musí být 

strategické a vycházející z dlouhodobých, strategických plánů a cílů. 
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2.2 Strategické vzdělávání a rozvoj  

Přístup ke vzdělávání zaměstnanců v praxi nejčastěji vychází z organizační strategie. 

Tu definuje Šikýř (2014) jako koncepci řízení organizace, vycházející z posouzení jejího 

současného stavu a vedoucí k realizaci cílů. Koncepce řízení se týká zejména oblasti 

získávání, využívání a rozvoje disponibilních zdrojů, zejména lidských. 

Proč je třeba zabývat se strategií, uvádí ve své publikaci Charvát (2006). Strategická 

rozhodnutí totiž ovlivňují dlouhodobý směr organizace a dopomáhají dosažení nějaké výhody. 

Strategie může být pojímána jako přizpůsobení aktivit určitému prostředí, může vycházet ze 

zdrojů a kvalifikací nebo může po organizaci vyžadovat změnu zdrojů. 

2.2.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Záměry organizace v rámci personálního řízení, za účelem splnění všech cílů 

organizace, určují právě strategie řízení lidských zdrojů. Ty jsou propojeny se strategií 

podnikovou a ideálně jsou její integrální součástí, která přispívá k průběhu podnikového 

procesu plánování, uvádí Armstrong (2010).  

Strategie lidských zdrojů se týkají jednotlivých činností – strategie výběru, 

hodnocení, odměňování nebo vzdělávání zaměstnanců v organizaci.  Dvořáková (2012) vidí 

takovou strategii jako záměr organizace jak jednat, co změnit a jakým způsobem dosáhnout 

cílů organizace. 

Šikýř (2014, str. 44) zase tvrdí, že „komplexní strategie lidských zdrojů vychází ze 

strategie organizace a definuje dlouhodobou koncepci řízení a vedení zaměstnanců 

v organizaci, zejména optimální způsob jejich získávání, využívání a rozvoje“.  

Součástí procesu řízení lidských zdrojů by v každém případě mělo být strategické 

vzdělávání, které je pohledem na budoucí potřeby organizace v oblasti lidských zdrojů. Za 

nejefektivnější je považováno strategické systematické vzdělávání, které je plánované, cílené 

a organizované. Takové vzdělávání pak probíhá jako neustále se opakující cyklus, viz obrázek 

2.2. Systém podnikového vzdělávání a vztahy jednotlivých subjektů. 
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Obrázek 2.2 Systém podnikového vzdělávání a vztahy jednotlivých subjektů 

(Tureckiová, vlastní zpracování) 

 

 

Jak je patrné z obrázku 2.2, strategické systematické vzdělávání probíhá v organizaci, 

jejíž firemní strategie a kultura podporuje vzdělávání a má svou vzdělávací politiku. 

Vzdělávání pak probíhá jako opakující se cyklus. Takové vzdělávání má, oproti tomu 

nesystematickému, jisté přednosti. Potenciál zaměstnanců je rozvíjen dle potřeb organizace 

a schopnosti pracovníků jsou utvářeny průběžně, ale má i svůj motivační charakter. 

Napomáhá zvyšovat pracovní výkon a jeho kvalitu, může nalézt pracovníky z vlastních 

zdrojů, zlepšuje vztah pracovníků k organizaci, umožňuje pracovníkům postupovat ve své 

kariéře, přispívá k lepším vztahům na pracovišti, v neposlední řadě zvyšuje atraktivitu 

organizace a také snižuje náklady na vzdělávání na pracovníka. 
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2.2.2 Vzdělávací cyklus 

Pokud má být vzdělávání efektivní, musí být systematické a dobře organizované. To 

je pak způsob, jak pracovníky v organizaci neustále vzdělávat a udržovat tak neustálý chod 

získávání znalostí a dovedností. Vytvořit pravidelný, opakující se cyklus vzdělávání. Ten 

musí vycházet ze zásad firemní vzdělávací politiky, politiky organizace obecně a také sleduje 

cíle firemní strategie (viz obrázek 2.2 Systém podnikového vzdělávání a vztahy jednotlivých 

subjektů).  Tento cyklus má většinou čtyři fáze. Jsou jimi identifikace vzdělávacích potřeb, 

plán vzdělávání, realizace vzdělávacích akcí a hodnocení efektivity vzdělávání. 

a) Identifikace vzdělávacích potřeb 

Vzdělávací potřeba je stav, kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají pro 

člověka důležitý význam v rámci zaměstnání nebo i běžného života. Je to rozdíl mezi 

současným stavem a potřebami, které jsou žádoucí. Vzdělávání by proto mělo začínat právě 

u identifikace vzdělávacích potřeb. Ta se zpravidla uskutečňuje s využitím dostupných 

informací o pracovních místech (požadavky, podmínky, úkoly, povinnosti) a o zaměstnancích 

(specifické znalosti, dovednosti, rozvojový potenciál).  Informace o pracovních místech 

a zaměstnancích je možné čerpat z analýzy pracovních míst nebo hodnocení zaměstnanců.  

Koubek (2007) však vidí problém v tom, že kvalifikaci a vzdělání nelze nijak měřit, 

nebo srovnávat. Proto je identifikace potřeb vzdělávání založena na odhadech a v praxi se 

postupuje tak, že se analyzují tři skupiny údajů – údaje o organizaci, údaje o pracovních 

místech a činnostech a údaje o jednotlivých pracovnících. Na základě těchto údajů pak mohou 

být analyzovány potřeby vzdělávání pracovníků organizace.  Pokud si tedy organizace tyto 

potřeby ujasní, je pak blíže samotnému plánování vzdělávání. 

b) Plán vzdělávání 

Plán vzdělávání může být zpracován pro jednotlivce, který potřebuje specifický 

vzdělávací přístup nebo jako skupinový, standardizovaný plán. V této fázi jsou řešeny otázky 

nákladů na vzdělávání, rozpočet, časové rozvržení, zařazení pracovníků, kterých se bude 

vzdělávání týkat, určení oblasti a rozsahu a také metody vzdělávání.  Dalšími náležitostmi 

plánu jsou stanovení cíle vzdělávání, instituce, která vzdělávání zajistí, lektora, místa 

vzdělávání nebo metod, kterými se vzdělávání bude hodnotit. To vše musí být ujasněno ještě 

před tím, než dojde k samotné realizaci vzdělávací akce, uvedl Koubek (2007). 
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c) Realizace vzdělávací akce 

V  této fázi již probíhá vzdělávání daných pracovníků v naplánovaném čase, rozsahu 

a vybranými metodami.  Ty mohou probíhat na pracovišti nebo mimo něj, mohou být 

zaměřené na orientaci, doškolování, přeškolování, profesní rehabilitaci nebo zvyšování 

kvalifikace (viz kapitola 2.1.2 Vzdělávání). 

d) Hodnocení efektivity vzdělávání  

Této fázi, jako důležité součástí vzdělávacích aktivit v rámci adaptace, je věnována 

samostatná kapitola (2.3.5 Hodnocení adaptace). Právě při zpětném hodnocení vzdělávací 

akce se odhalují případné nedostatky vzdělávání a ty jsou promítány do dalších vzdělávacích 

aktivit jako další krok opakujícího se cyklu - identifikace vzdělávacích potřeb.  

Nejdůležitějším předpokladem pro správné hodnocení je zcela jistě stanovení kritérií 

hodnocení. Stejně jak je těžké identifikovat potřeby vzdělávání, tak je také obtížné měřit 

jejich dosaženou úroveň a hodnotit ji.  

Vzdělávání a rozvoj v organizaci zahrnují činnosti v rámci různých vzdělávacích 

aktivit.  Obzvláště ve velkých organizacích probíhá takových aktivit spousta, jak již bylo 

uvedeno v kapitole 2.1.2 Vzdělávání. Každý pracovník se v rámci organizace setkává s jiným 

druhem vzdělávání, dle individuálních potřeb každého z nich. Žádnému pracovníkovi se však 

nevyhnou vzdělávací a rozvojové aktivity v rámci jeho nástupu do zaměstnání. Jednou 

z nejdůležitějších vzdělávacích aktivit pracovníků je proto jejich adaptace, která probíhá vždy 

při nástupu nového zaměstnance do organizace, ale i při změně pracovního místa, návratu po 

mateřské dovolené nebo při kariérním růstu. 
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2.3 Adaptace pracovníků jako vzdělávací aktivita 

Adaptace je důkladně promyšleným, specifickým programem vzdělávacích aktivit, 

které mají usnadnit a urychlit proces seznámení se s pracovními úkoly, podmínkami, 

prostředím, znalostmi a dovednostmi nově příchozích zaměstnanců nebo v rámci organizace 

na jiné pracovní místo přecházejících pracovníků. Formování pracovních schopností totiž 

představuje mimo jiné i pochopení odborných informací, postupů, informací o zvláštnostech 

techniky a technologie užívané v organizaci, také řadu informací o možnosti získání dalších 

znalostí, prohlubování a rozšiřování kvalifikace.  

Aktivity v rámci adaptace mají za cíl zkrátit období, po které pracovník nevykonává 

standardně požadovaný pracovní výkon a nedostatečně se orientuje v pracovním prostředí. 

Aby docházelo k překonání takového období pracovníky co nejrychleji, musejí se učit. 

Z tohoto důvodu bývá adaptace stále častěji řazena do systému vzdělávání pracovníků 

v organizaci (Koubek, 2007). 

Hroník (2007) pokládá vzdělávání v období adaptace za jedno z nejdůležitějších 

úkolů řízení lidských zdrojů. Dle autora je třeba se vzdělávání od počátku důkladně věnovat 

z několika příčin – nejenže, je třeba dosáhnout v co nejkratším čase standardního výkonu 

pracovníka, seznámit pracovníka s organizací a naučit jej normám či hodnotám, ale vzhledem 

ke skutečnosti, že v prvním roce od přijetí nového zaměstnance bývá největší fluktuace, je 

možné tuto skutečnost eliminovat právě kvalitou adaptačního procesu. Správný proces 

adaptace totiž výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu výkonu a může mít motivující charakter. 

Roste pak ochota zaměstnanců pracovat v organizaci a podávat vysoký výkon, 

jejich angažovanost.  

Existují však skupiny potřeb, které se mohou promítat do nespokojenosti 

zaměstnance a mohou vést ke snížení pracovního výkonu nebo v konečném důsledku 

k odchodu z organizace. V současnosti se spousta organizací shoduje, že správný přístup 

k adaptaci vede nejen k urychlení efektivně vykonávané práce, ale i k utvoření lepšího vztahu 

nových zaměstnanců k organizaci a dochází k výrazně nižší fluktuaci. Proto je právě období 

adaptace vhodnou dobou, kdy je možné odhalit a eliminovat případné nesrovnalosti mezi 

očekáváními organizace a pracovníka. Je třeba si vzájemná očekávání vyjasnit co nejdříve, 

což lze v konceptu uzavření psychologické smlouvy (Urban, 2011). 
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2.3.1 Psychologická smlouva 

Jelikož adaptace zaměstnanců, jejich zaškolení a vzdělávání jsou činnosti, na které 

organizace vynaloží spoustu času, energie i finančních prostředků, je třeba se novému 

zaměstnanci již v prvních dnech náležitě věnovat tak, aby tyto náklady nepřišly vniveč. 

Důležitou součástí všech stránek řízení lidských zdrojů je zaměstnanecký vztah.  

Kombinace víry jedince a jeho zaměstnavatele – co jeden od druhého očekává, představuje 

psychologická smlouva. Chápeme ji jako existenci nepsané řady očekávání, která je neustále 

přítomna mezi pracovníkem, jeho nadřízenými, ale i ostatními pracovníky v organizaci. 

Psychologická smlouva je otevřeným konceptem o tom, co každý z jejich účastníků dostane 

a dá na základě zaměstnaneckého vztahu. Každá role v organizaci představuje celou škálu 

očekávání, co se týče chování. Velmi často jsou to právě ta nevyslovená. I většina základních 

motivačních modelů vychází z přesvědčení, že pracovníci jednají takovým způsobem a 

s takovým očekáváním, které povede k jejich pozitivním výsledkům. Nejčastější očekávání 

pracovníků a zaměstnavatelů jsou proto srovnání uvedeny v tabulce 2.3.1 Nejčastější 

očekávání pracovníků a zaměstnavatelů. 

Tabulka 2.3.1 Nejčastější očekávání pracovníků a zaměstnavatelů (Armstrong, vlastní 

zpracování) 

nejčastější očekávání pracovníků nejčastější očekávání zaměstnavatelů 

slušné zacházení práce ve prospěch podniku, jak nejlépe umí 

využívání svých schopností v práci oddanost hodnotám organizace 

spravedlivé odměňování zlepšování pověsti mezi zákazníky i dodavateli 

příležitost k dalšímu růstu   

informovanost o tom, co se od nich očekává   

Utváření psychologické smlouvy by se mělo stát součástí adaptačního procesu. 

Tehdy je totiž vhodná doba ujasnit si vzájemné představy, schopnosti, které by měli 

zaměstnanci mít, hodnoty, které jsou v organizaci vyznávány a v neposlední řadě stanovit 

pravidla a limity. Už samotný systém uvádění pracovníka do organizace může nováčkovi 

ukázat, co organizace očekává. Proto by v adaptačním období zaměstnanců měla zaznít 

specifikace těchto požadavků, jejich prodiskutování a odsouhlasení všemi stranami, což tvoří 

základnu zaměstnaneckých vztahů. Čím dříve je to zaměstnanci jasné, tím lépe.  

Uvádění pracovníka do organizace je příležitostí, jak snížit možnost nedorozumění, 

i když ani to nelze vždy vyloučit. Vzájemná nedorozumění pak totiž mohou vést k neshodám 
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či stresu jedné ze stran, vzájemnému obviňování, špatnému výkonu nebo až k odchodu 

zaměstnance z organizace. Samozřejmě, rozhodnutí o tom, zda zůstat či odejít může být 

ovlivněno dalšími faktory jako například plat, pracovní doba nebo jiná pracovní nabídka, 

uvádějí autoři Leatherbarrow a Fletcher (2014). 

2.3.2 Roviny adaptace 

 K tomu, aby byl celý proces adaptace úspěšný, je třeba zvládnutí všech úrovní, které 

zahrnuje. Ty se vzájemně prolínají, ovlivňují a nelze je vidět odděleně. 

Armstrong (2007) chápe adaptaci jako dvě roviny, pracovní (formální), kdy dochází 

ke zvládání pracovních úkolů a dosažení standardního výkonu a adaptaci sociální 

(neformální), kdy dochází k zařazení pracovníka do sociálních vztahů. 

Formální adaptace je plánovaný proces, který zabezpečuje personální útvar a přímý 

nadřízený pracovníka. Dochází zde k postupnému vyrovnávání osobních předpokladů 

pracovníka a požadavků pracovního místa. Zároveň sem patří i zvládání změn v důsledku 

technického pokroku. Výsledkem je pak dosažená úroveň schopností vyrovnat se 

s pracovními úkoly, samostatnost, pracovní ochota, aktivita, spokojenost a stabilizace 

zaměstnání.  Neformální zase probíhá jako spontánní proces interakce spolupracovníků. 

Prostřednictvím osobního styku s ostatními členy organizace dochází k seznámení nováčka 

s projevy sociálního chování a ten je pak postupně úspěšně zařazen do již existujícího 

systému mezilidských vztahů na pracovišti.  

Leatherbarrow a Fletcher (2014) ve své publikaci uvádějí ještě dvojí pohled na 

sociální adaptaci. Pro zařazení pracovníka do nového kolektivu je adaptace neformální totiž 

někdy mnohem významnější.  Za prvé je to seznámení se s organizací, její misí, historií, 

produkty, aktuální situací a plány do budoucna. U velkých organizací je třeba zahrnout detaily 

jako organizační politiku, status organizace v odvětví, fotografie nebo krátký životopis vedení 

a manažerů. Druhou rovinou je pronikání do kultury organizace co se týče seznámení se 

s hodnotami a pracovní morálkou, tedy jakým způsobem je v organizaci balancován pracovní 

a osobní život, jak nahlíží na zdraví a bezpečnost. 

Dle Koubka (2007) probíhá adaptace zejména v rovinách celopodnikové, útvarové 

a na konkrétní pracovní místo. Celopodniková adaptace probíhá bez ohledu na pracovní 

místo, je společná pro všechny pracovníky a obsahuje informace obecného rázu. V období 



                                                       22  

 

adaptace je velmi důležité na nového pracovníka dobře zapůsobit, vhodně k němu přistupovat, 

zajistit mu pracovní pomůcky, vhodně jej seznámit s kolegy a pracovním místem, případně 

přidělit kouče či mentora. To vše vypovídá o flexibilitě organizace a tvoří onen dobrý první 

dojem a následný vztah pracovníka k firemní kultuře.  Útvarová adaptace se týká organizační 

jednotky nebo oddělení, do kterého nový pracovník přichází. V tomto případě je nutné zvážit, 

zda se pracovník musí seznámit s celou firmou nebo je dostačující seznámení pouze 

s příslušným organizačním celkem. To záleží jak na velikosti organizace, tak i na druhu 

činnosti, kterou bude pracovník vykonávat.  Adaptace na konkrétní pracovní místo je odlišná 

pro každé pracovní místo dle jeho charakteru, obsahu práce ale i dosavadních zkušeností 

zaměstnance. Jejím úkolem není nic jiného, než zvládnutí pracovních nároků a požadavků, 

které se na zaměstnance kladou a to co nejrychleji a co nejlépe (Váchal, Vochozka a kol., 

2013). 

Ať už se jedná o adaptaci na kterékoliv úrovni, vždy se na ní podílí hned několik 

(a na nového zaměstnance působí) subjektů. Není to jen personalista, který se s pracovníkem 

setkává jako první, přímý nadřízený, který za něj zodpovídá, kolegové, kteří jsou součástí 

pracoviště nebo pověřená osoba (mentor, kouč), která je pracovníkovi přidělena, ale jsou jimi 

i další subjekty, které na nového pracovníka působí, viz obrázek 2.3. Subjekty působící 

v procesu adaptace. 

Obrázek 2.3 Subjekty působící v procesu adaptace (Dvořáková a kol., vlastní zpracování) 
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2.3.3 Proces adaptace 

Není v silách pracovníků, jejich nadřízených ani personálního úseku, aby byly 

všechny činnosti spojené s adaptací pracovníka realizovány najednou nebo v krátkém období.  

Pokud sledujeme proces adaptace odborně připraveného pracovníka nebo pracovníka 

nastupujícího na pozici s  méně jednoduchými úkoly, nejspíš bude stačit jednorázová 

instruktáž a v prvních dnech případná kontrola odvedené práce. Ale jedná-li se o pracovníka 

bez větších zkušeností, s malými znalostmi o pracovních činnostech, které bude vykonávat, je 

třeba jej zaškolit a v nejlepším případě přiřadit školitele, který s ním bude během období 

adaptace dlouhodobě spolupracovat, pomáhat mu, usměrňovat, kontrolovat a zároveň 

i poskytovat informace o tom, jak si pracovník vedl a zda obstál ve zkušební době.  

Na tomto místě je třeba také vysvětlit pojmy zkušební a adaptační doba. Zkušební 

doba je vymezena zákoníkem práce a v této době může zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit 

pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu a bez jeho udání. Zatímco doba adaptační je 

přizpůsobena dané organizaci a jejím specifickým potřebám. Délka jejího trvání závisí i na 

individuálních vlastnostech zaměstnance. Zpravidla trvá šest měsíců, které mohou být 

následovány další fází adaptace, zejména u manažerských funkcí. 

Úspěšné organizace mají zpravidla mnoho různých systémů adaptace, které 

odpovídají jednotlivým typům a stupňům práce. Při adaptaci většího množství zaměstnanců je 

výhodné jednotlivé prvky procesu (školení o bezpečnosti a zdraví při práci, životním 

prostředí, odměňování nebo pracovních podmínkách) realizovat pro více pracovníků 

z různých oddělení zároveň. Výhodou pak není jen úspora nákladů, ale i propojení různých 

pracovníků na různých pozicích napříč organizací, což může vést ke zlepšení komunikace 

v rámci celé organizace.  Samozřejmě, některé části adaptačního procesu je třeba provést 

samostatně v rámci specifik pracovního místa nebo role, které jsou třeba prezentovat 

specialistou oddělení, uvedli Leatherbarrow a Flatcher (2014). 

Autoři také uvádějí kroky procesu adaptace, které by měly být jeho součástí a to 

zejména ve větších organizacích. Jsou jimi adaptační balíček, prohlídka organizace, adaptační 

zaškolení, koučing, mentoring nebo pověřená osoba. Tyto kroky pak mohou pomoci novým 

zaměstnancům stát se součástí organizace. 
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a) Adaptační (orientační) balíček 

Adaptační program může zahrnovat rámcovou orientaci určenou všem novým 

zaměstnancům, tzv. adaptační balíček. Tato organizační příručka by měla obsahovat klíčové 

termíny, základní informace (plat, dovolená atd.), vzory formulářů, kopii organizační 

struktury, krátkou historii nebo mapku organizace. Měla by informovat zaměstnance 

o struktuře, politice organizace, pracovních podmínkách, zásadách odměňování, poskytování 

zaměstnaneckých výhod atp. Do adaptačního balíčku je možné zahrnout i budoucnost, tedy 

plány organizace. Vždy je však třeba přihlížet k pracovní pozici a také spoustu informací lze 

v dnešní době umístit na webových stránkách organizací. Tyto informace by měly být 

pravidelně aktualizovány. Souvisí s celopodnikovou orientací pracovníka, viz kapitola 2.3.2 

Roviny adaptace. 

b) Prohlídka organizace 

Důležitou součástí adaptace je ukázat zaměstnanci organizaci, vysvětlit, co se vyrábí 

nebo děje na jednotlivých pracovištích a to i tam, kde se zaměstnanec běžně při výkonu své 

práce nedostane. Detailněji pak zejména to pracoviště, kde se bude pracovník pohybovat nebo 

se kterým bude spolupracovat. To je také vhodná doba představit jej ostatním kolegům. 

c) Adaptační zaškolení 

Nejúspěšnější a nejefektivnější způsob, který mnoho organizací realizuje, je 

adaptační zaškolení. Tento přístup představuje několik aktivit konkrétních pracovních 

činností, které jsou jednotlivě předávány odborníky. Činnosti jsou pak rozloženy do několika 

dnů či týdnů, to záleží na náplni a rozsahu zaškolení. Většinou jsou zpracovány do jednotného 

plánu. Nedochází pak k přehlcení pracovníka informacemi a pracovník si je osvojuje postupně 

a lépe.  Tato metoda může mít nevýhodu v tom, že některé věci již může pracovník za tu dobu 

poznat a pak může mít pocit, že se plýtvá časem. 

d)  Koučing, mentoring, pověřená osoba 

Tento způsob adaptace nových pracovníků je v organizacích také velmi často užíván. 

Mít svého mentora, který odpovídá na vaše otázky a dává rady, je komfort. Systém 

pověřených osob může novým zaměstnancům v procesu adaptace významně pomoci zejména 

po neformální stránce. Má-li zaměstnanec přiřazenu odpovědnou osobu, lépe pak přispívá ke 

splnění společných cílů, stává se rychleji produktivním a cítí se být součástí týmu, což je 

předpokladem pro snížení možnosti odchodu. 
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Selhání procesu adaptace pak pro organizaci znamená neefektivní pracovní výkon, 

demotivaci pracovníků, která může vést až k jejich odchodu ve zkušební lhůtě. Pokud selhává 

opakovaně, dochází ke zhoršení image celé organizace. Pro organizaci pak znamená zbytečně 

vynaložený čas a samozřejmě i neefektivně vynaložené finanční zdroje. Adaptace totiž 

nezahrnuje pouze první den či týden nového pracovníka v organizaci nebo vstupní zaškolení 

a pověření odpovědné osoby, ale v tomto pojetí procesu adaptace, který je součástí systému 

vzdělávání, je třeba každému jednotlivému zaměstnanci vypracovat plán procesu adaptace 

a rozvoje profesních dovedností, stanovit odpovědnou osobu za jeho uskutečnění, včetně 

plánu instruktáží a školení. 

2.3.4 Adaptační plán 

 Během vzdělávacích aktivit, zaměřených na nového pracovníka, je třeba preferovat 

vzdělávání v osobním kontaktu, poskytovat mu ústní informace a brát ohled na jeho 

individuální potřeby.  Řada informací však stačí předat prostřednictvím písemných materiálů, 

které si může pracovník číst mimo pracovní dobu, kdykoliv se k nim vrátit nebo se později na 

některé informace zeptat osobně. Výrazně pak dochází k efektivnímu a rychlému vzdělávání. 

Jedním ze způsobů, jak přistupovat individuálně a snažit se o to, aby pracovník 

rychle pochopil a naučil se svou práci, je adaptační plán.  Ten by měl vždy přihlížet 

k náročnosti pracovního místa, dosavadním zkušenostem pracovníka a případně i věku 

přijatého zaměstnance. Druhem a charakterem práce se také pak řídí délka takového plánu. 

Ten může být stručným záznamem, ale i podrobným programem s termínovanými úkoly. 

Plán adaptačního procesu by pak mohl následující strukturu: 

 identifikační údaje (jméno, pracovní funkce, jméno instruktora), 

 délka adaptačního procesu, 

 kroky plánu adaptace (činnosti a dovednosti, se kterými se pracovník má seznámit), 

 pracoviště, na kterých bude proces adaptace realizován, 

 délka trvání jednotlivých fází, 

 podpis přímého nadřízeného, který plán schválil, 

 podpis garanta, který obsah schválil a zavazuje se jej plnit, 

 podpis pracovníka, pro kterého je plán zpracován. 
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Koubek (2007) uvádí, že nejintenzivnější je první den nástupu nového zaměstnance. 

Tehdy se pracovník seznamuje s novým prostředím, kolegy a pracovními úkoly, v tento den 

by měl také každý pracovník plán adaptace obdržet. Během prvního týdne by měly probíhat 

pohovory s nadřízeným, aby se zaměstnanec naučil, na koho se může obrátit. V druhém týdnu 

by měl pracovník již vykonávat své pracovní úkoly a povinnosti. V tomto období by měl také 

proběhnout první pohovor s personálním útvarem a společně by měli řešit případné problémy 

s adaptací. Třetí a čtvrtý týden je vhodný pro účast na vstupních seminářích a také je 

pracovníkovi poskytována zpětná vazba. Ve druhém až pátém měsíci již pracovník dostává 

své úkoly a stále je pravidelně hodnocen od svého nadřízeného. Také se může účastnit dalších 

školení. Během šestého měsíce by měl končit proces adaptace nového pracovníka a následuje 

jeho vyhodnocení a sestavení dalšího plánu rozvoje. 

Zaměstnavatelé se však příliš často soustřeďují na uvítání pracovníka originálním 

způsobem. Přidělují kouče, průvodce nebo mentory, kteří mají pomoci zvyknout si na nové 

prostředí, školí manažery, aby úspěšně zvládali první dny nově přijatých. Ti by měli mít pocit, 

že si jich organizace váží, že jejich výkon je pro organizaci důležitý. Také rozvrhují adaptační 

proces do více dnů tak, aby nebyli pracovníci zavaleni množstvím informací. 

Branham (2009) tvrdí, že ze všeho nejdůležitější však je, aby nově přijatí 

zaměstnanci pochopili význam práce, kterou mají vykonávat. Proto autor ukazuje jinou 

možnost. Některé organizace totiž zase vkládají úsilí do toho, aby noví pracovníci pochopili 

význam práce, jejich skutečnou hodnotu pro organizaci.  

To spočívá v těchto činnostech: 

 ukázat pracovníkům, odkud pocházejí vstupní suroviny, jak probíhá první kontakt 

zákazníka se společností, 

 dát možnost pracovníkovi mluvit přímo se zákazníky, aby poznávali význam jejich 

výrobků, 

 vzít pracovníky na schůzku se spokojeným zákazníkem, 

 dát jim pozitivní vyjádření nebo články týkající se organizace nebo výrobků. 
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Stejně tak, jako každá systematická vzdělávací aktivita, je důležité, aby i adaptace 

pracovníků byla hodnocena. Jak již bylo řečeno, je velmi důležité se novému pracovníkovi 

důkladně věnovat hned v prvních dnech jeho nástupu do organizace a eliminovat tak jakékoliv 

nedorozumění či nespokojenost spojenou s možným odchodem cenného lidského potenciálu. 

Proto je důležité proces adaptace průběžně hodnotit a provádět hodnocení každého 

adaptačního procesu. 

2.3.5 Hodnocení adaptace 

Nejdůležitější částí cyklu vzdělávání (viz kapitola 2.2.2 Vzdělávací cyklus). je 

měření efektivity vzdělávací aktivity. Při hodnocení pracovníka během adaptační doby nebo 

krátce po jejím skončení, je třeba v prvním kroku zvážit, zda jsme sami udělali dost pro to, 

aby se mohl pracovník pozitivně projevit. Během celého procesu adaptace je třeba provádět 

průběžné hodnocení nejen pracovníka, ale i jeho vzácných postřehů zvenčí, kterými, jako 

nově příchozí, jistou dobu disponuje. 

Stejně tak jako každá jiná vzdělávací aktivita, tak i proces adaptace je hodnocen na 

základě identifikace potřeb a následného plánu vzdělávání, který definuje primární cíl. Tím 

bývá zpravidla zvýšit pracovní výkon a zkrátit dobu, po kterou nově příchozí zaměstnanec 

ještě nedosahuje úrovně, která je pro konkrétní pracovní místo potřebná (viz kapitola 2.1.2 

Vzdělávání).  Hodnocení adaptačního procesu má pak důležitý úkol – zjistit, do jaké míry 

bylo tohoto cíle dosaženo. To může být zajištěno subjektivním hodnocením - hodnocení 

samotným účastníkem vzdělávací aktivity nebo objektivním hodnocením, kterým je 

hodnocení ostatními – spolupracovníky, kolegy, nadřízenými. 

Součástí hodnocení pracovníka v rámci adaptačního procesu je především hodnocení 

chování zaměstnance v pracovním prostředí, jeho přístupy k práci, ke svým kolegům 

a nadřízeným. Zatím totiž není na místě hodnotit výsledky jeho práce. Nový zaměstnanec by 

také měl být informován o souvislosti hodnocení s dalšími skutečnostmi, jako je například 

i odměňování. 
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2.3.6 Trendy ve vzdělávání nového pracovníka 

 „Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. Výběr 

a vhodné použití metody by mělo odrážet individuální potřeby a požadavky podniku, ale měly 

by také reagovat na celosvětové trendy“ (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 112). 

V současné době stále více sílí tlak na zlepšování vzdělávání v organizacích, vedoucí 

ke zvýšení výkonnosti celé organizace. Hlavními trendy jsou v současnosti přístup od 

nesystematického vzdělávání k učení se, podpora principu učící se organizace, standardizace 

kurzů a přizpůsobivost na aktuální potřeby a perspektivní témata. Tyto trendy lze realizovat 

prostřednictvím několika metod, zejména se však týkají podpory učící se organizace (viz 

kapitola 2.1.4 Učení se), zavedení mentoringu nebo e-learningových kurzů jako 

standardizace. Ty budou vysvětleny v následujících řádcích. 

a) Mentoring  

Tento pojem je v českém prostředí ještě stále novým, přestože jeho princip funguje 

již několik let. Mentoring je individuálním vztahem mezi starším a zkušenějším – mentorem 

a mladším, méně zkušeným – svěřencem, který prostřednictvím tohoto vztahu rozvíjí své 

osobností, kognitivní a sociální dovednosti. Důležité je zmínit, že tento vztah funguje na 

principu důvěry a především ochoty předávat zkušenosti a vědomosti, uvádí Brumovská 

a Seidlová- Málková (2010). 

Mentoring využívá speciálně vybrané a proškolené jedince, kteří podporují, radí, 

vedou a rozvíjí kariéru těch, kteří jim byli přiděleni, zpravidla jsou to jeden až dva pracovníci. 

Jeho cílem je pak doplňovat učení při vykonávání práce, vedoucí k získávání konkrétních 

znalostí a dovedností, které pracovník potřebuje pro výkon své práce. Mentor zároveň také 

poskytuje individuální vedení ze strany zkušených manažerů.  

Tento princip partnerství, ve kterém probíhá proces učení, by měl stavět na již 

zmiňované myšlence učící se organizace. Mentor si je vědom, že je třeba se učit a rozvíjet 

v širším ohledu, řídit kariéru svěřence a měl by podporovat atmosféru permanentního učení 

se. 
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b) E-learning 

Na e-learning, jako způsob vzdělávání, je pohlíženo dvěma způsoby. Dle mnohých 

se jedná o zcela nový směr vzdělávání. Jiní však tvrdí, že e-learning je pořád stejné 

vzdělávání, ale v alternativním prostředí, využívající jiné pomůcky a probíhající novým 

médiem. Ať je za správný považován kterýkoliv názor, e-learning zastává významnou roli ve 

firemním vzdělávání (Hroník, 2007). 

E-learningové kurzy se v dnešní době stávají stále oblíbenějšími a organizace si 

uvědomují, že šetří čas, energii a náklady. Mohou být v podobě jednotlivých, samostatných 

kurzů nebo kurzů zakomponovaných do dalších vzdělávacích a rozvojových aktivit 

a výrazným způsobem tak některé aktivity usnadnit. Již se nejedná pouze o dlouhodobé kurzy 

s komplexními tématy, nýbrž objevují se i kurzy krátkodobé, rozdělené na dílčí témata, kde 

závěrečné testování neprobíhá pouze jako kontrola studia, ale je součástí techniky rozvoje. 

Trendy ve využívání e-learningových kurzů jsou zachyceny v tabulce 2.3.2 Vývojové 

trendy   e-learningu. 

Tabulka 2.3.2 Vývojové trendy e-learninigu (Hroník, vlastní zpracování) 

dříve současnost 

dlouhodobé kurzy krátkodobé kurzy 

komplexní témata dílčí témata 

výrazný podíl lektora nepřítomnost lektora 

limitovaný přístup otevřený přístup 

kontrola studia, testování jako skóre testování jako technika rozvoje 

Výhodami takových kurzů jsou především naplnění strategie bezbariérového přístupu, 

standardizace znalostí nebo možnost v krátkém okamžiku vzdělávat velké množství 

pracovníků. Kurzy, které je vhodné realizovat pomocí e-learninigu jsou ty, které pokrývají 

většinu zaměstnanců firmy, tedy většinou standardizované kurzy, školení ze zákona a také 

proces adaptace. 
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2.4 Shrnutí teoretických východisek 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci představuje utváření pracovního chování, 

úrovně znalostí a dovedností, díky kterému jsou srovnávány rozdíly mezi dosavadními 

schopnostmi, dovednostmi, návyky a zkušenostmi pracovníků s požadavky na jeho kvalifikaci 

v rámci pracovní pozice. Takové vzdělávání může být různého charakteru, často jako 

orientace pracovníků, doškolování, přeškolování, profesní rehabilitace nebo zvyšování 

kvalifikace pracovníků. 

Rozvojové aktivity se soustředí zejména na budoucnost, kariéru pracovníka, utvářejí 

jeho pracovní potenciál a formují z pracovníků flexibilní lidský zdroj. Nejefektivnější způsob, 

jak pracovníky neustále vzdělávat a udržovat neustálý chod získávání znalostí a dovedností, je 

vzdělávání systematické, organizované v opakujícím se cyklu, který vychází ze zásad firemní 

strategie. 

V rámci organizace se pracovníci setkávají s různými druhy vzdělávání, které jsou 

realizovány dle individuálních potřeb. Vzdělávací aktivity, které se týkají každého 

pracovníka, jsou ty, které probíhají v rámci jeho adaptace. Adaptace pracovníků probíhá 

nejčastěji při nástupu nového pracovníka do organizace, ale i při změně pracovního místa, 

návratu po mateřské dovolené nebo při kariérním růstu. Adaptace je promyšleným 

programem vzdělávacích aktivit, které usnadňují a urychlují proces seznámení se 

s pracovními úkoly, podmínkami, prostředím, znalostmi a dovednostmi.  

Činnosti, spojené s adaptací pracovníků jsou však realizovány postupně. 

Pracovníkům je třeba přiřadit školitele, předat adaptační balíček, provést jej v organizaci 

a proškolit jej. V tomto pojetí adaptace pracovníků, která je součástí systému vzdělávání, je 

v ideálním případě každému zaměstnanci vypracován plán procesu adaptace, rozvoje 

profesních dovedností, instruktáží a školení. Velmi důležité je se novému pracovníkovi 

důkladně věnovat hned v prvních dnech jeho nástupu do organizace a eliminovat tak jakékoliv 

nedorozumění či nespokojenost spojenou s možným odchodem cenného lidského potenciálu. 

Proto je důležité proces adaptace průběžně hodnotit a provádět i celkové hodnocení 

proběhlého adaptačního procesu.  

 



                                                       31  

 

3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ 

ORGANIZACE 

V této kapitole je charakterizována vybraná organizace, ve které probíhalo posouzení 

systému vzdělávání a rozvoje – procesu adaptace. Nejprve je představena historie společnosti 

Meopta – optika, s.r.o., její současnost, poté je uveden předmět podnikání, vize, mise 

a hodnoty, které vyznává. Informace, které jsou v této kapitole užity, mi byly poskytnuty 

z interních zdrojů společnosti, směrnic nebo byly čerpány z oficiálních webových stránek 

společnosti Meopta – optika, s.r.o. 

3.1 Historie společnosti 

Společnost Meopta – optika, s.r.o., té doby ještě Optotechnika, byla v roce 1933 

založena Doc. Aloisem Mazurkem, který na základě svých vědomostí v oblasti optiky 

usiloval jako profesor Průmyslové školy v Přerově o zavedení výuky optického oboru.  

V témže roce Mazurek vyvinul první československý zvětšovací objektiv Benar 

a v následujících letech firma zakoupila licenci na výrobu zvětšovacích přístrojů. Výroba se 

začala rozrůstat o fotoaparáty a projektory. 

V roce 1935 byla Optotechnika prodána Zbrojovce Brno, která za městem 

vybudovala výrobní budovy, základ dnešní podoby společnosti.  Během druhé světové války 

pak byla Optotechnika nucena dodávat vojenské přístroje pro německou armádu – 

zaměřovače, dálkoměry, periskopy, binokulární dalekohledy, puškohledy. Po jejím skončení 

byla Optotechnika přejmenována na národní podnik Meopta.  

Firma pokračovala ve výrobě zvětšovacích přístrojů, objektivů, fotoaparátů, 

snímacích kamer, profesionálních kinoprojektorů, důlních refraktometrů, dalekohledů atd. 

Vojenská výroba ovládla více než 75% výrobní kapacity, což se v devadesátých letech, díky 

vojenské konverzi, stalo podniku Meopta osudným.  

Díky výrazným investicím pana Paula Rausnitze patří dodnes Meopta – optika, s.r.o. 

ke světové špičce výrobců optických přístrojů, optoelektronických systémů, laserových 

aplikací i vojenských přístrojů. Je světovým výrobcem optiky specializující se na návrh, vývoj 

a konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů.  
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3.2 Vize, mise a poslání 

Vizí společnosti Meopta – optika, s.r.o. je být více, než jen zaměstnavatelem, jehož 

dobré jméno přitahuje uchazeče, kteří chtějí soutěžit o své uplatnění v organizaci. Současně 

také neustále posiluje odkaz lepšího světa, sdílení myšlenek a inspiraci s partnery, umožňuje 

jim být součástí budování lepšího světa skrze lepší pohled. 

Lepší pohled na svět pojímá organizace jako: 

 vidět věci lépe – díky kvalitním optickým produktům lze vidět věci lépe, s perfektní 

ostrostí a barevností, 

 učinit svět lepším – produkty Meopta – optika, s.r.o. jsou užívány ve zdravotnictví, 

měřících přístrojích i ve volném čase (podpora sportu, vzdělávacích programů). 

Přínosem Meopty – optiky, s.r.o. pro společnost je zajištění a udržení 

kvalifikovaných, aktivních a motivovaných zaměstnanců. Jejich umístěním na správné 

a odpovídající pozice je posilována firemní kulturu, založena na týmové práci napříč 

odděleními. Firemní kultura vede přes vnímání pocitu sounáležitosti a odpovědnosti 

k pochopení, jak úsilí jednotlivých zaměstnanců společnosti prospívá a jaký užitek může silná 

společnost zaměstnancům nabízet. 

Výchozí část při definování organizační strategie představuje mise. Tou je 

přesvědčení, že Meopta – optika, s.r.o. bude světovým lídrem v poskytování inovačních řešení 

určených pro specializované segmenty trhů zaměřené na zobrazovací a osvětlovací systémy.  

V oblasti řízení lidských zdrojů chce společnost vyhledávat nové kvalitní 

zaměstnance, kteří budou sdílet její hodnoty, usnadnit zapojení se do nového týmu, 

podporovat osobní rozvoj a inovativní myšlení, oceňovat a zúročit potenciál, také být 

partnerem a udržovat si roli atraktivního zaměstnavatele. Meopta – optika, s.r.o. věří ve své 

zaměstnance, kteří pro ni jsou na prvním místě, také v  rozvoj potenciálu, motivaci 

a otevřenost novým výzvám. Za důležité považuje hodnocení, konstruktivní zpětnou vazbu, 

a kariérní program. Lhostejná není ani k férovému a konkurenceschopnému odměňování, 

harmonickému životnímu stylu a věří ve firemní vizi, poslání a hodnoty. 
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3.3 Firemní hodnoty 

Principy, zásady a postoje, které se promítají do jednání, myšlení, chování a udávají 

mantinely činností, určují firemní hodnoty. Ty formulují postoje a názory, usnadňují 

dodržování zásad, kterým společnost věří, posilují dobrou pověst podniku, sdělují záměry 

a vize partnerům, s nimiž společnost jedná. Společnost se snaží o co nejrychlejší osvojení 

těchto hodnot každým novým zaměstnancem. Proto již v rámci adaptačního procesu by měly 

být oběma stranami diskutovány a ujasněny tak, aby docházelo k jejich sdílení pracovníky. 

Hodnotami společnosti jsou: 

 respekt, důvěra a úcta (slušné jednání, respekt k názorům druhých, fair play, vzájemné 

ocenění, zdravě pokorný přístup), 

 spolehlivost a iniciativa (pracovní výkonnost, pracovní činnosti a proaktivní přístup, 

zvyšování přidané hodnoty, ochota spolupracovat a pomáhat si, vzájemné sdílení 

informací), 

 rozvoj znalostí a dovedností (vzájemně propojen s principem učící se organizace-učit 

se novým věcem, sdílet a předávat zkušenosti, prohlubování know-how), 

 důslednost a odpovědnost (dodržování předpisů, nařízení a postupů, procesu kontroly 

i sebekázně, dotahování úkolů do zdárného konce, odpovědný přístup k vlastní práci 

a práci v týmu, odpovědnost za své rozhodnutí a následky, odpovědném přístupu ve 

vztahu k druhým, odpovědný přístup firmy ve vztahu k lidem, společnosti, životnímu 

prostředí a zisku), 

 otevřenost (ochota přizpůsobovat se změnám, přistup k inovacím, přijímání nových 

myšlenek a názorů, podpora zdravého konkurenčního prostředí), 

 tradice (dlouhodobé předávání know-how, schopností a etických zásad). 

Obrázek 3.1 Logo společnosti Meopta – optika, s.r.o. (oficiální webové stránky společnosti 

Meopta – optika, s.r.o.) 
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4. ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

V této kapitole je nejprve popsán systém vzdělávání a rozvoje a jeho oblasti, které 

jsou ve společnosti realizovány tak, aby došlo k úplnému pochopení souvislostí a principů, 

které jsou v této oblasti realizovány. Jeho součástí je i proces adaptace, kterému se práce 

věnuje.  

V další části je specifikován předmět analýzy této práce a popsána je metodika, která 

byla užita pro posouzení dané problematiky. Následně je posouzen proces adaptace 

a samostatnou kapitolou je posouzení plánu adaptace a zaškolení, kterým prochází každý 

zaměstnanec v organizaci. Interpretace výsledků a návrhy na opatření jsou součástí kapitoly 

následující. 

4.1 Systém vzdělávání a rozvoje v organizaci 

Vzdělávání je ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. každoročně systematicky 

plánováno na základě vyhodnocení efektivity vzdělávání předchozího období a také v souladu 

s personální strategií na daný rok.  Cílem systému vzdělávání je rozvoj způsobilostí 

zaměstnanců, zvýšení jejich krátkodobé i dlouhodobé výkonnosti a dosažení stanovené 

strategie, vize a cílů společnosti. Výsledkem takového plánování je pak „Plán vzdělávání na 

příslušný kalendářní rok“.  

Vzdělávací aktivity pak probíhají v  několika oblastech: 

 vzdělávání v rámci adaptace (povinné a kvalifikační vzdělávání), 

 kariérní posun v rámci organizace (zvyšování, získávání, prohlubování), 

 pravidelná školení (formování pracovních schopností zaměstnanců), 

 rozvojový plán oddělení (rozvoj kompetencí), 

 cílená strategická školení (realizace vytyčených firemních strategií, 

 vize a cílů). 
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Pravidelná školení probíhají vždy dle ročního rozpočtu, viz tabulka 4.1 Oblasti 

vzdělávání a rozvoje, který je každému oddělení přidělen. Samostatný rozpočet je pak tvořen 

ještě v rámci rozvojového plánu oddělení, který je podložen individuálními potřebami a je 

v souladu se strategickým plánem organizace.  V loňském roce to byla například školení 

LEAN – školení štíhlé výroby, které se účastnilo právě to oddělení, které vykazovalo nejvyšší 

plýtvání ve výrobě. 

Tabulka 4.1 Oblasti vzdělávání a rozvoje (interní směrnice společnosti) 
 

oblast z celkového rozpočtu 

zákonná školení (odborná způsobilost ze zákona) 4% 

MEO stipendijní program 10% 

e- learning 13% 

knihovna manažerské a odborné literatury 2% 

roční plán vzdělávání 70% 

rezerva 1% 

Souhrn pravidelných školení pak poskytuje katalog vzdělávacích aktivit (interních 

a externích). Na základě plánu vzdělávání je pevně stanovený cíl, který schvaluje každý 

vedoucí. Po skončení vzdělávací aktivity dochází k jeho vyhodnocení a posouzení, zda byl cíl 

naplněn. To probíhá jednou ročně současně s plánováním kariéry zaměstnance. Interní kurzy 

mají v nabídce odborná školení, informační systémy, soft skills, PC kurzy atd. Externí 

vzdělávací aktivity probíhají na základě procesů, které vychází z popisu pracovního místa 

(dále PPM) zaměstnance. Vedoucí pak musí obhájit, s jakým cílem se vzdělávací akce 

plánuje, čeho má dosáhnout a jaký proces potřebuje prohloubit. Až na základě toho pak 

administrátor lidských zdrojů (dále LZ) zařizuje kurz. 

V rámci vzdělávání je realizováno ještě několik dalších aktivit, které doplňují systém 

vzdělávání a rozvoje v organizaci. Je zde např. interní knihovna, která je fyzicky na oddělení 

lidských zdrojů a kterýkoliv zaměstnanec si může vypůjčit knihu z oblasti personalistiky, 

manažerských kompetencí, práva, logistiky nebo odborné literatury. Za jakousi knihovnu jsou 

ve společnosti považovány i materiály z e-learningových kurzů, kde jsou uloženy veškeré 

materiály a podklady pro realizaci těchto vzdělávacích kurzů. Volně dostupné však nejsou 

všem zaměstnancům. Pracovníci společnosti Meopta – optika, s.r.o. mají také možnost 

uplatnit slevu v jazykové škole a mimo svou pracovní dobu se mohou účastnit kurzu 

anglického jazyka. V rámci organizace jsou jazykové kurzy realizovány také a to na základě 
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rozhodnutí senior managementu. Ten rozhodne, který pracovník se kurzu účastní, jelikož jsou 

realizovány z části v pracovní době.  

Zajímavou možností vzdělávání je také stipendijní program, který probíhá dvojí. 

Interní Meo-stipendijní program, který na základě potřeb zaměstnanců v rámci jejich náplně 

práce schválí jejich vedoucí a následně i HR business partner pro vzdělávání, který vzdělávací 

aktivitu posoudí ještě v rámci celé organizace.  Studium zaměstnance (vysoké školy, učiliště) 

pak může být hrazen až do 50%, rovněž je studujícímu pracovníkovi poskytováno volno na 

zkoušky. V této oblasti také na základě dotací EU spolupracuje Meopta – optika, s.r.o. 

s Odborným učilištěm, investuje do vzdělávacích institucí a dovzdělávání učitelů. Externí 

stipendijní program se týká podpory studentů, kteří se připravují na profesi a případně 

vykonávají ve společnosti stáž. 

4.1.1 Proces vzdělávání v organizaci 

Ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. jsou vzdělávací aktivity organizované 

a vzdělávání probíhá systematicky, tedy tvoří jakýsi pravidelný cyklus (viz kapitola 2.2.2 

Vzdělávací cyklus). 

 Identifikaci mezer, potřeb a možností provádí vedoucí zaměstnanec ve spolupráci 

s garantem vzdělávání. Na základě celopodnikových údajů, údajů o pracovním místě, 

hodnocení zaměstnance, jeho vzdělání a iniciativy vždy nadřízený identifikuje vzdělávací 

potřeby svých podřízených.  Zaměstnanec může také iniciovat svou účast a to na takových 

vzdělávacích aktivitách, které by přispívaly ke zvyšování jeho kvalifikace. Konečné zařazení 

je však vždy v odpovědnosti nadřízeného.  Za plánování vzdělávací aktivity do návrhu Plánu 

vzdělávání na příslušný rok je zodpovědný opět nadřízený zaměstnanec. Při plánování 

využívá katalog vzdělávacích aktivit. Také je povinen zajistit účast svého podřízeného při 

realizaci vzdělávacích aktivit, zaměstnanec je povinen vzdělávací aktivitu absolvovat – je 

vždy nejprve vyzván garantem. Ten zároveň i zajišťuje administrativní kroky nezbytné 

k účasti zaměstnance na vzdělávací akci. Pro ukončení a vyhodnocení vzdělávací akce a její 

zpětné vazby dodá zaměstnanec potřebné podklady HR Business partnerovi pro vzdělávání. 

Poté obdrží hodnotící dotazník buď prostřednictvím e-learninigu (u konkrétního školení) nebo 

v papírové formě (školení, která nejsou v prostředí e-learninigu nebo pracovníci, kteří nemají 

přístup k PC).  
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4.2 Adaptace v organizaci 

Základní pravidla a postupy v oblasti adaptace a zaškolení stanoví interní směrnice 

společnosti, v souladu s ustanoveními Kolektivní smlouvy, Pracovního řádu, Zákoníku práce 

a dalších obecně závazných právních norem a organizačních předpisů.  

Důležitým dokumentem, který je na tomto místě také třeba představit, je Katalog 

prací společnosti. Program adaptace je totiž tvořen na jeho základě a požadavky nebo 

obsahová náplň jsou výchozí pro sestavení Programu adaptace zaměstnanců. Katalog prací je 

tedy elektronická aplikace, která určuje obsah popisů pracovních míst, mzdové ukotvení 

pracovních míst a zároveň je podkladem pro oceňování technologických postupů třídami 

práce (tarifními třídami). Katalog prací obsahuje, mj. Karty typových pozic (dále KTP). Ty 

zahrnují kvalifikační požadavky, počítačové dovednosti, odborné dovednosti, odborné 

znalosti, osobnostní předpoklady, jazykové znalosti, vzdělávání, pracovní rizika, lékařské 

prohlídky, činnosti, charakter práce, role vztahující se k popisu pracovního místa, vybavení 

pracoviště, benefity, hmotná odpovědnost, podpisová práva nebo výpis z rejstříku trestu 

a tarifní zařazení. 

Také je důležité rozlišit pracovní pozice na dvě základní skupiny – dělnické pozice 

a technickohospodářské pozice. Zdroje činností těchto skupin se totiž v rámci Katalogu prací 

liší. U dělnických pozic jsou činnosti dány Třídníkem prací, činnosti THP vycházejí z popisů 

procesů společnosti.  

4.2.1 Procesy probíhající v rámci adaptačního období zaměstnanců 

Adaptační program sestavuje společnost zaměstnancům hned v několika případech - 

v rámci nástupu nového zaměstnance do společnosti, při změně pracovního místa v rámci 

organizace, při pracovní rehabilitaci a také při nesplnění programu adaptace a zaškolení.  

Na základě rozhodnutí o přijetí nového pracovníka zpracuje nadřízený tohoto 

pracovníka elektronický formulář „Program adaptace a zaškolení“ a to týden před nástupem 

nového zaměstnance. Program adaptace definuje interní směrnice společnosti „Vzdělávání 

zaměstnanců“ jako plán nástupní praxe, časově a tematicky zpracovaný přehled činností 

a úkolů, kterými se nově přijatý zaměstnanec seznamuje s organizací společnosti a náplní 

práce funkčního místa, na které byl přijat.  
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Dle popisu pracovního místa, na které nový pracovník nastupuje, je nadřízeným 

srovnána jeho kvalifikace s požadavky na dané pracovní místo. Poté je, opět nadřízeným, 

časově a tematicky zpracována náplň programu zaškolovaného, která je přehledným 

seznamem činností a úkolů, prostřednictvím kterých se nově přijatý zaměstnanec seznamuje 

nejen s náplní pracovního místa, na které byl přijat, ale i s obecnými informacemi o firmě, 

pracovišti atd. Nadřízený rovněž stanoví datum ukončení, ke kterému musí zaměstnanec 

absolvovat všechny činnosti uvedené v Programu adaptace a zaškolení. Ten může probíhat 

měsíc, zkušební dobu, ale také více než rok.  Pokud se však jedná o pracovníka, který je přijat 

na nově zřízenou profesi, je třeba do Katalogu prací tuto profesi (novou kartu typové pozice) 

vytvořit. Z KTP se potom vytváří konkrétní popis pracovního místa.  

První den nástupu nového zaměstnance do společnosti Meopta – optika, s.r.o. 

dostává pracovník složku základních informací s pracovní smlouvou, popisem jeho 

pracovního místa, mzdový výměr nebo dohodu o smluvní mzdě, dohodu o srážkách ze mzdy, 

čestné prohlášení, seznámení s použitím identifikační karty, Kolektivní smlouvu, pracovní řád 

a samozřejmě program adaptace a zaškolení.  Právě na základě formuláře Program adaptace 

a zaškolení se nový zaměstnanec nejprve účastní vstupního školení. 

Školení probíhá v rozsahu: 

 školení povinná pro všechny nové pracovníky – Bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, školení zaměstnanců o požární ochraně, seznámení s Pracovním řádem 

společnosti, Organizačním řádem a Kolektivní smlouvou, instruktáž QEMS- systém 

řízení jakosti, 

 ze zákona povinná školení, která vyplývají z činností (odborné způsobilosti) a vztahují 

se k dané pozici, nejen k pracovníkovi, 

 školení a aktivity, které určí přímý nadřízený dle svého uvážení v souladu s popisem 

pracovního místa, na které pracovník nastupuje. 

Druhou částí procesu adaptace v organizaci je kulturní a sociální orientace na pracovišti – 

uvedení do zvyků, pracovních přístupů, řešení problémů, informace o spolupracovnících, 

kolektivu, chování na pracovišti. 
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Tato část obsahuje: 

 seznámení se směrnicemi (Hodnocení, Odměňování, Pracovní doba), 

 popsání činností, které bude zaměstnanec vykonávat – na základě PPM, 

 vysvětlení odpovědnosti, 

 popis denního režimu, 

 seznámení s používanými dokumenty a jejich předávání. 

Za třetí část tohoto procesu můžeme považovat právě činnosti programu adaptace, 

kterými pracovník prochází v prvních měsících a které jsou sestaveny právě v rámci jeho 

náplně práce, kterou bude vykonávat. U každé z činností je prostor k vyhodnocení, zda byla 

aktivita splněna či nikoliv a podepsána oběma stranami – zaměstnancem i školitelem. 

Den před termínem ukončení adaptačního procesu pak přijde nadřízenému, který 

Program adaptace a zaškolení vytvořil informativní e-mail, že daný pracovník ukončí 

program adaptace a zaškolení. Povinností nadřízeného je tento dokument odevzdat oddělení 

LZ. Posledním krokem je vložení formuláře Program adaptace a zaškolení do personálního 

a mzdového informačního systému a osobní karty zaměstnance, to má za úkol personální 

úsek.  

4.2.2 Hodnocení zaměstnanců v období adaptace 

Hodnocení procesu adaptace je v dané společnosti různé. Pracovníci jsou hodnoceni 

v období před uplynutím zkušební doby a následně ti, co uzavřeli smlouvu na dobu určitou, 

jsou hodnoceni ještě před jejím skončením. Všichni zaměstnanci jsou pak pravidelně jednou 

ročně hodnoceni v rámci ročního hodnocení zaměstnanců, které však nemusí vždy souviset 

s adaptací. 

a) Před uplynutím zkušební doby 

Před uplynutím tříměsíční zkušební doby každého nového zaměstnance dochází vždy 

k hodnocení zkušební doby pomocí „Hodnotícího dotazníku - zkušební doba“, které probíhá 

formou rozhovoru nadřízeného s hodnoceným zaměstnancem. Jak bylo uvedeno v kapitole 

2.3.5 Hodnocení adaptace, v období adaptace zaměstnance je hodnoceno především jeho 

chování v pracovním prostředí, jeho přístupy k práci obecně, ke konkrétně přidělené práci, ke 

kolegům i nadřízeným. Na hodnocení výstupů je většinou ještě brzy.  
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Dotazník hodnocení zkušební doby obsahuje rysy chování jako flexibilita, úsilí 

a výkon, schopnost spolupracovat, využití pracovní doby, docházka, řešení nestandardních 

situací nebo schopnost respektovat pravidla a postupy. Přestože se jedná o obecné faktory, 

které se hodnotí u všech zaměstnanců, jsou to právě ty, které jsou rozhodující, zda je 

pracovník ochoten pracovat, aktivně spolupracuje a komunikuje. Jedná se o jakési základní 

předpoklady výkonného pracovníka, které mají co dočinění i s psychologickou smlouvou (viz 

kapitola 2.3.1 Psychologická smlouva).  Hodnotící dotazník pak přímo ovlivňuje, zda bude 

pracovní poměr se zaměstnancem pokračovat, či nikoliv a v této době také může dojít 

k navýšení mzdy.  

b) Před uplynutím pracovního poměru na dobu určitou 

Dalším hodnocením, které, dle délky adaptační doby, může ještě v rámci procesu 

adaptace probíhat, je pohovor, rozhodující o prodloužení pracovního poměru u pracovníků na 

dobu určitou, který probíhá zase prostřednictvím „Hodnotícího dotazníku - prodloužení 

pracovního poměru“. Tento dotazník se liší především tím, že o prodloužení pracovního 

poměru na dobu určitou nebo neurčitou rozhoduje vyjádření odborného ředitele. Tento 

dotazník již obsahuje kritéria hodnocení jako flexibilita a řešení problémů, schopnost 

spolupracovat, docházka a využití pracovní doby, respekt k postupům a pravidlům, nad rámec 

hodnocení, které proběhlo ve zkušební době, se však už hodnotí i výstupy pracovníka jako 

znalosti, praxe a zručnosti, výsledky a kvalita práce.  
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4.3 Specifikace předmětu analýzy 

Tato kapitola, zabývající se specifikací předmětu analýzy, odpovídá na otázku, co se 

zkoumá. Z hlediska výzkumu si je třeba ujasnit, jaký proces bude analyzován. V rámci 

systému vzdělávání a rozvoje se práce věnuje procesu adaptace, který ve společnosti spadá do 

rozvojových aktivit. Vzhledem k velikosti společnosti Meopta – optika, s.r.o. není totiž 

možné, aby se práce zabývala všemi aktivitami, probíhajícími v rámci vzdělávacích 

a rozvojových aktivit. 

Také je nutno vymezit cílovou skupinu, tedy objekty, se kterými bude předmět 

posouzení a analýzy spjat. Analýza se bude týkat THP pracovníků, kteří jsou pro společnost 

v současné době klíčoví a jejichž potřeby v oblasti adaptace se liší od potřeb a požadavků 

u dělnických pozic. 

Společnost Meopta – optika, s.r.o. zaměstnává kmenové i agenturní zaměstnance. 

V rámci posouzení adaptace se práce zabývá uplynulým rokem 2014, kdy do společnosti 

nastoupilo 93 nových zaměstnanců. Velkou část z nich tvořili právě zmiňovaní agenturní 

zaměstnanci, kteří jsou však přijímáni pouze na dělnické pozice. V práci jsem se však 

soustředila na nově přijaté kmenové THP zaměstnance, kterých Meopta – optika, s.r.o. přijala 

44 na různá pracovní místa. Dle oblastí práce, které jsou ve společnosti rozděleny do 18 

oblastí, jsou nástupy zaměstnanců zachyceny v tabulce 4.3 Nově přijatí THP zaměstnanci. 

 

Tabulka 4.3 Nově přijatí THP zaměstnanci dle oblasti práce za rok 2014 (vlastní 

zpracování) 
 

oblast práce počet oblast práce počet 

Administrativa, služby 3 Informační technologie 0 

Ochrana zdraví, bezpečnost práce 0 Kvalita, jakost 4 

Technologie, konstrukce 11 Logistika, zásobování 2 

Životní prostředí 0 Marketing 1 

Finance a účetnictví 0 Management 2 

Řízení lidských zdrojů 0 Obchod 7 

Infrastruktura 0 Organizace a řízení 8 

Právo 0 Údržba 0 

Výzkum a vývoj 5 Výroba 1 
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Nejvíce zaměstnanců bylo přijato v oblasti technologie a konstrukce (výrobní 

konstruktér, konstruktér optiky, technolog chemik, technolog optiky, konstruktér mechaniky 

atd.), další zaměstnanci přibyli v oblasti kvality a jakosti (technický kontrolor mechaniky, 

technický kontrolor montáže) nebo obchodu (obchodní referent, referent kalkulací a cen, 

technicko-obchodní zástupce pro vojenskou výrobu). Také oblast organizace a řízení přijalo 

nové pracovníky (referent projektového řízení, projektový koordinátor, systémový inženýr, 

projektový inženýr). 

Právě tito zaměstnanci byli následně dotazování na jejich proces adaptace 

a dokument Program adaptace a zaškolení. Někteří z nich však v současné době ve 

společnosti již nepracují (6 zaměstnanců). I těmto zaměstnancům jsem však věnovala 

pozornost a jejich Programy adaptace a zaškolení studovala,  stejně tak jejich výstupní 

pohovory. Tento ukazatel může mít taktéž souvislost s kvalitou adaptačního procesu. 

Fluktuace pracovníků ve zkušební době může mít totiž kořeny v nesprávném procesu 

adaptace. 
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4.4 Postup analýzy a užité metody 

V následující části práce jsou popsány způsoby analýzy a metody, které byly při 

zpracovávání problému užity. Rozdělena je do dvou částí – v první jsou popsány metody 

sběru dat, které byly pro analýzu klíčové a jejich postup při užití. Další část tvoří metodika 

vyhodnocení dat. Výsledky jsou pak interpretovány v následující kapitole. 

4.4.1 Metody sběru dat 

Ke sběru dat, který byl pro vypracování této práce klíčový, bylo užito několika 

metod. Jelikož jsem do společnosti pravidelně docházela, přestože jsem nebyla jejím 

zaměstnancem nebo stážistou, můj první den probíhal stejně, jako první den nového 

zaměstnance. Proto jsem již zde užila metodu pozorování. Účastnila jsem se povinného 

školení, prohlídky organizace a měla jsem možnost nahlédnout do složky základních 

informací, kterou všichni noví zaměstnanci obdrželi.  

 Pro seznámení se s chodem společnosti, hodnotami, které vyznává, personální 

strategií nebo její vizí jsem absolvovala nejprve rozhovor s Manažerem vzdělávání a rozvoje. 

Při rozhovoru jsem se dozvěděla i o plánech, které v oblasti řízení lidských zdrojů ve 

společnosti existují a seznámila jsem se s fungováním e-learningových kurzů nebo principem 

hodnocení pracovníků. Dalším rozhovorem, který jsem v rámci společnosti absolvovala, byl 

rozhovor s HR Business Partnerem pro vzdělávání. Zde mi byla objasněna problematika 

vzdělávacích aktivit, proces vzdělávání a realizace jednotlivých školení. Po seznámení 

s obecným systémem vzdělávání a rozvoje ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. mi byla dána 

příležitost k rozhovoru s Manažerem personalistiky a mezd, která má přehled o průběhu 

adaptačního procesu, který mě v rámci této práce zajímal nejvíce. Rozhovor probíhal formou 

polo-strukturovaných otázek, viz příloha 2 Rozhovor s Manažerem personalistiky a mezd, 

které poskytovaly větší možnost seznámit se i s jinými skutečnostmi, než na které se otázky 

zaměřovaly. Vždy pak došlo k rozšíření jejich okruhu a v  průběhu jsem interaktivně tvořila 

podotázky. Významným se pro sběr dat stala dvouměsíční spolupráce s HR Business 

Partnerem pro rozvoj, během které docházelo k  několika rozhovorům týkajících se procesu 

adaptace ve společnosti, k předávání informací o dokumentu Program adaptace a zaškolení 

a zprostředkování přístupu k interním informacím jako statistiky nástupů a výstupů 

zaměstnanců. Dostala jsem možnost shlédnout výstupní pohovory odcházejících 

zaměstnanců,  byl mi umožněn přístup k interním směrnicím společnosti, kolektivní smlouvě 
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nebo katalogu prací společnosti Meopta – optika, s.r.o. Za spolupráce HR Business Partnera 

pro rozvoj došlo také k oslovení zaměstnanců prostřednictvím dotazníku, který se díky apelu 

oddělení LZ setkal s vysokou návratností, přestože se jednalo o dotazník anonymní. Dotazník 

byl zaměřen na dvě oblasti – obecný proces adaptace zaměstnanců od jejich prvních dnů 

a dokument Program adaptace a zaškolení. Tento dotazník je přílohou 1 Dotazník pro 

zefektivnění programu adaptace zaměstnanců Meopta – optika, s.r.o. 

Významné informace jsem získala samostatným studiem dokumentů, které mi byly ochotně 

poskytnuty. Zajímala jsem se o informace uvedené ve směrnicích společnosti (směrnice 

Vzdělávání, Hodnocení a Odměňování) a také mi byla poskytnuta složka základních 

informací, které zaměstnanci dostávají první den v zaměstnání. Ta obsahuje pro mne zajímavé 

informace jako popis pracovního místa pracovníka, Kolektivní smlouvu nebo Program 

adaptace a zaškolení. Programy adaptace a zaškolení mi následně byly poskytnuty ke studiu 

od všech zaměstnanců, kteří za analyzovaný rok do společnosti nastoupili tak, aby mohlo dojít 

k jejich hlubšímu prostudování. Jedním ze zdrojů informací mi byly také internetové stránky 

společnosti Meopta – optika, s.r.o. 

4.4.2 Metody vyhodnocení dat 

Metodou analýzy, která byla pro účely diplomové práce zvolena, byl rozhovor 

a dotazníkové šetření. Výsledky dotazníkového šetření byly analyzovány kvalitativně-

kvantitativní metodou. V následujících dvou kapitolách jsou výsledky interpretovány nejprve 

kvalitativně. Kvalitativní analýza obsahuje slovní pojmy, které vycházejí z teoretických 

východisek této práce a prostřednictvím kterých došlo k posouzení adaptačního procesu 

společnosti. Následně jsou kvalitativní údaje i kvantifikovány. Kvantitativní analýza pak 

obsahuje grafické znázornění výsledků šetření, kterých bylo dosaženo. Pro přehlednost jsou 

výsledky následně promítnuty do výsečových nebo sloupcových grafů. 
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4.5 Posouzení procesu adaptace 

Proces adaptace nových zaměstnanců začíná vždy první pracovní den v měsíci pro 

všechny pracovníky v daném měsíci do společnosti přicházející a to společně pro pozice 

technicko- hospodářské i dělnické. Tento den začíná uvítáním jednotlivých zaměstnanců 

jejich nadřízenými a vstupním školením, kde jim je představena historie a současnost 

společnosti, absolvují povinná školení a školení kvality. 

Dle teorie by ideální součástí adaptace měl být orientační balíček (viz kapitola 2.3.3), 

který by měli noví zaměstnanci obdržet první den. Ve společnosti každý nově příchozí 

zaměstnanec obdrží při vstupním školení složku, která obsahuje důležité dokumenty 

k podpisu, pracovní řád a kolektivní smlouvu. Kolektivní smlouva obsahuje mnoho důležitých 

informací o pracovní době, dovolené, odměňování atd., tedy jisté náležitosti orientačního 

balíčku. Program adaptace a zaškolení zase obsahuje výčet jednotlivých bodů a školení, 

kterými musí pracovník projít, aby úspěšně absolvoval adaptaci. Pracovníci, kteří mají ke své 

práci přidělen počítač, mohou kdykoliv nahlédnout do směrnic společnosti, kde mohou 

dohledat obecné informace. Avšak náležitosti, které by měl orientační balíček obsahovat, 

nejsou zcela pokryty a pracovníci často musejí informace složitě vyhledávat. Ani na intranetu 

společnosti nejsou informace pro nové zaměstnance na jednom místě, přestože všechny 

důležité informace mohou zaměstnanci najít. Problematikou orientačního balíčku se zabývaly 

otázky č. 1 a 2 dotazníku, který byl pro posouzení systému adaptace ve společnosti sestaven. 

Výsledky byly zpracovány do grafu 4.1. 

Graf 4.1 Informace v prvních dnech  
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Všichni pracovníci první den ve svém zaměstnání obdrželi zmíněnou složku se 

základními informacemi. Polovina dotazovaných obdržela důležité formuláře, které pro svou 

práci potřebují, 40 % pracovníků také bylo seznámeno s výrobkovým portfoliem společnosti, 

pouze třetina zaměstnanců se v prvních dnech v zaměstnání dozvěděla o klíčových termínech. 

Výjimečně pak někteří zaměstnanci dostali mapu areálu nebo důležitá telefonní čísla a dá se 

říci, že noví pracovníci nejsou seznamováni s plány nebo budoucností společnosti Meopta – 

optika, s.r.o. 

V případě otázky č. 2 „Jaké informace Vám naopak případně chyběly?“, byli 

zaměstnanci dotazováni, zda a případně jaké informace jim v prvních dnech naopak chyběly. 

Tato otázka byla otevřená a každý tak měl možnost se vyjádřit. Bylo zjištěno, že 75 % 

zaměstnanců nezaznamenalo chybějící informace, což je velmi dobrá zpráva. Většina 

zaměstnanců, která na tuto otázku odpovídala, se shodla, že jim chyběla mapa areálu 

společnosti. Někteří pracovníci také nebyli dostatečně seznámeni s výrobkovým portfoliem 

společnosti nebo jim chyběla důležitá telefonní čísla a informace týkající se možnosti 

kariérního růstu. 

První den také následuje společná prohlídka organizace, kterou realizuje odborník, 

orientující se ve všech činnostech probíhajících ve společnosti, který dokáže zodpovídat 

dotazy nových pracovníků. Vzhledem k tomu, že tato prohlídka je pravidelně uskutečňována 

v 11 hodin dopoledne, velká část pracovníků má v této době povinnou polední přestávku. 

Stává se, že noví pracovníci, kteří jsou společností provázeni a na většinu míst se v rámci své 

práce nedostanou, často ani nevidí, co se zde děje a jaké činnosti probíhají na jiných 

odděleních, což může v nových pracovnících vyvolat demotivaci a zhoršit tak image 

společnosti. Avšak dotazníkové šetření zjistilo, že v otevřené otázce č. 18 „S čím jste 

v procesu adaptace byli nejvíce spokojeni?“ pracovníci uvádějí právě prohlídku společnosti a 

považují ji za velmi zajímavou. 

Po úvodním školení a prohlídce společnosti jsou noví zaměstnanci odvedeni zpět 

k oddělení řízení lidských zdrojů. V tento okamžik dochází k jejich uvedení na pracoviště. 

V dotazníku byli proto zaměstnanci dotazováni otázkou č. 7 „Kdo Vás první den uvedl na 

pracoviště a představil kolegům?“. Zajímalo mne, jakým způsobem byli pracovníci uvedeni 

na pracoviště, jelikož se jedná o krok, který může ledaco o společnosti vypovídat, tvoří její 
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dobré jméno a pracovník si v tento okamžik vytváří první dojem. Otázka je vyhodnocena 

v grafu 4.2. 

Graf 4.2 Uvedení zaměstnance na pracoviště 

 

Jak je patrné z grafu 4.2, většina zaměstnanců, tedy 82 %, bylo první den uvedeno na 

pracoviště svým nadřízeným. 11 % dotazovaných pak přišlo na pracoviště v doprovodu svého 
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s psychologickou smlouvou a je také důležitým rozhodovacím kritériem pro nového 

zaměstnance, zda ve společnosti pracovat, či ukončit spolupráci ve zkušební době. Tato 
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otázka se setkala s velmi pozitivním výsledkem. 68 % zaměstnanců potvrdilo, že náplň splnila 

jejich očekávání, ostatních 32% se přiklonilo k odpovědi spíše ano. K nesoulad mezi 

očekáváním zaměstnance a zaměstnavatele tedy ve společnosti nedochází. K ujasnění 

psychologické smlouvy dochází hned v prvních dnech v zaměstnání nového pracovníka, 

a proto v této oblasti zpravidla nedochází k nedorozumění. 

Další otázkou, tykající se prvních dní na pracovišti zaměstnance, je otázka č. 4 

„Byl/a jste seznámen/a s popisem Vašeho pracovního místa?“, která zjišťuje, kdy byl 

pracovník seznámen s činnostmi, které bude vykonávat, s povinnostmi a odpovědnostmi, 

které má anebo s náležitostmi, za které je odpovědný.  

Graf 4.3 Seznámení s popisem pracovního místa 
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pravděpodobností jedná o pozice, které jsou specifické, ojedinělé a jejich zaučování neprovádí 

spolupracovník, nýbrž přímý nadřízený, který má v problematice širší znalosti. 

  Přiřazení pověřené osoby je pak na přímém nadřízeném zaměstnance. Pověřenou 

osobou může být sám nadřízený nebo jiný pracovník, spolupracovník, který bude nováčka 

podporovat, zodpovídat jeho otázky a pomáhat mu po neformální stránce. Této problematice 

se věnovaly otázky 5 a 6 dotazníku, znázorněny jsou v grafech 4.4 a 4.5.  

Graf 4.4 Přidělení mentora 

 

Jak jsem se dozvěděla z  rozhovorů, v organizace není systém mentoringu, jak 
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problémy, se kterými si pracovník neví rady a zda tento pracovník ví, na koho se má obrátit a 

nebojí se svěřit se svými problémy. 

Graf 4.5 Problémy při adaptaci 

 

Z grafu 4.5 lze vidět, že 86 % zaměstnancům se nestalo, že by nebyla spolupráce 

s „mentorem“ ideální. Nemuseli se tedy obracet se svými problémy na nikoho jiného. 7 % 
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„Jakým způsobem probíhala Vaše domluva se školiteli?“ Školitelů je totiž novým 

pracovníkům přiřazeno většinou více a nejedná se vždy jen o nadřízeného, který o zaškolení 

nového pracovníka samozřejmě ví, ale i o další odborníky v jednotlivých oblastech práce, 

kteří však často nevědí, že jsou povinni nového pracovníka zaškolit.  

Graf 4.6 Domluva se školiteli 

 

Výsledky otázky č. 11 „Jakým způsobem probíhala Vaše domluva se školiteli?“ 

dopadly různorodě, viz graf 4.6. Nejčastěji probíhala domluva zaškolení prostřednictvím 

nadřízeného, což je logické, jelikož některé body PAaZ byly realizovány přímým nadřízeným. 

V mnoha případech pracovník, který měl být zaškolen, inicioval zaškolení sám a školiteli se 

ozval. Opět se nejedná o překvapivý výsledek. Úspěšná realizace adaptace zaměstnance má 

motivující charakter, po jejím ukončení totiž dochází k navýšení mzdy zaměstnance. V celých 

22 % se zaškolovanému ozval sám školitel. Dle mých informací však tito školitelé zpravidla 

nevědí, komu jsou přiřazeni jako školitelé, proto školení nemohou iniciovat sami a případně je 

koordinovat tak, aby docházelo k hromadnému zaškolení (v případě více pracovníků se 

stejným požadavkem na zaškolení). V 21 % případů dotazovaní zaměstnanci odpověděli, že 

některé zaškolení museli sami iniciovat a některé jim byly domluveny.  

Další otázky dotazníkového šetření se zabývaly zejména aktivitami, které probíhaly 

po ukončení adaptačního procesu, dotazováni proto byli ti zaměstnanci, kteří PAaZ již 

absolvovali. Jak bylo uvedeno v teorii, důležitá je průběžná kontrola zaměstnance během 

adaptace i konečné hodnocení po jejím ukončení. Průběžné hodnocení bylo zjišťováno 
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jednotlivých etap?“ Ukázalo se, že v 90 % se nadřízený pracovník zajímá o adaptaci svého 

pracovníka a případně hodnotí průběh jednotlivých fází. 10 % nadřízených průběh adaptace 

nemonitoruje a nezajímá se o jeho průběh. 

Otázka č. 15 pak byla zaměřena na hodnocení po ukončení doby adaptace 

zaměstnance: „Byl/a jste hodnocen/a po ukončení programu adaptace a zaškolení?“ 

Graf 4.7 Hodnocení adaptace 

 

Z výsledů této otázky (viz graf 4.7) je zřejmé, že ve společnosti probíhá hodnocení 
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často zmiňovali, že by uvítali více informací o možnosti rozvoje jejich kariéry nebo růstu 

mzdy. 

4.5.1 Průběh dokumentu Program adaptace a zaškolení 

V rámci procesů, které jsou součástí adaptačního období nových zaměstnanců, jsem 

evidovala také samotný průběh elektronického formuláře „Program adaptace a zaškolení“ pro 

jeho případné zjednodušení.  

Přestože se jedná o elektronický formulář, neprobíhá jen elektronicky. Jak již bylo 

řečeno, tento formulář je sestavován týden před nástupem nového zaměstnance. K formuláři 

mají přístup nadřízení a to nejen při jeho sestavování, ale i v průběhu trvání procesu adaptace 

pracovníka a po jeho ukončení.  

Přitom činnosti, které jsou později náplní PAaZ vpisuje nadřízený do elektronického 

formuláře ručně, přestože musí být v souladu s popisem pracovního místa a mohly by tak být 

systémem automaticky generovány a případně jen upravovány. To se netýká zákonem 

stanovených školení BOZP, PO, seznámení se směrnicemi odměňování, hodnocení nebo 

pracovní doby, kde je pravidlem, že jsou systémem automaticky přiřazeny každému 

zaměstnanci, a termín jejich realizace se vždy shoduje s datem nástupu nového zaměstnance 

do společnosti. 

V tento den má za úkol oddělení lidských zdrojů připravit složku se základními 

informacemi pro nového zaměstnance, jejíž součástí je i Program adaptace a zaškolení, který 

je v této složce již v papírové podobě ve dvou vyhotoveních. Po jejich podpisu novým 

zaměstnancem náleží jedna kopie zaměstnanci, druhá je odevzdána zpět oddělení LZ 

a založena opět v papírové podobě, někdy je naskenována a vložena zpět do elektronického 

systému. 

Nový zaměstnanec pak má papírový PAaZ celou dobu procesu adaptace u sebe, na 

každé zaškolení jej nese s sebou a realizaci zaškolení vždy stvrdí zaměstnanec i školitel svým 

podpisem. Pokud zaměstnanec formulář ztratí, není pak problém kdykoliv jej zase prázdný 

vytisknout (přístup do elektronického PAaZ má jeho nadřízený), avšak nový pracovník musí 

získat podpisy školitelů znovu.  

Důležitou povinností vedoucího zaměstnance je, aby v den, který byl stanoven jako 

ukončení PAaZ, vyžádal od zaměstnance formulář, ať už vyplněný či nikoliv. Poté jej musí do 
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pěti dnů doručit oddělení lidských zdrojů, kde je založen do evidence a naskenován do 

elektronického systému. Stává se pak, že tento formulář není vždy odevzdán. To může nastat 

v případě, že některé body PAaZ ještě nejsou vykonány, avšak nadřízený nechce vypisovat 

PAaZ nový (v případech onemocnění pracovníka nebo školitele se jen termín činností posune 

a dokument je odevzdán se zpožděním). Pokud ale pracovník PAaZ nevykoná do daného 

termínu z jiného důvodu, jeho nadřízený mu sestaví nový PAaZ nebo uvažuje o ukončení 

pracovního poměru ve zkušební době. Jiným případem také je, že pracovník PAaZ absolvuje 

v pořádku, má jej vyplněn, avšak není odevzdán, tudíž není uložen v evidenci a tedy není ani 

v systému.  

Včasné absolvování bodů PAaZ, jeho úspěšné vykonání a také odevzdání je však 

v zájmu samotných zaměstnanců. Jak již bylo řečeno, úspěšné ukončení adaptace je totiž 

spojeno s navýšením mzdy.  

4.6 Posouzení programu adaptace a zaškolení 

Program adaptace a zaškolení jsem posuzovala z několika hledisek. V rámci 

spolupráce s HR business parterem pro rozvoj jsem měla možnost nahlédnout do PAaZ 

(vzorový PAaZ je součástí práce jako příloha č. 3) všech zaměstnanců, kterým se průzkum 

věnoval. Poté jsem se těchto zaměstnanců ještě i na Program adaptace a zaškolení dotazovala 

v dotazníku. Otázky dotazníku byly zaměřeny na pracovníky, kteří adaptací v době 

dotazování ještě procházeli i na ty, kteří již PAaZ ukončili. 

Jak již bylo řečeno, Program adaptace a zaškolení je ve společnosti Meopta – optika, 

s.r.o. sestaven vždy nadřízeným, který je v Programu adaptace a zaškolení uveden jako 

zodpovědná osoba. Je tedy zodpovědný za úspěšnou realizaci zaškolení zaměstnance ve všech 

bodech, které jeho PAaZ obsahuje.  

Pokud jsou činnosti, kterými musí pracovník v rámci programu zaškolení a adaptace 

projít z různých oblastí, zaučuje nového zaměstnance i jiný pracovník nebo skupina 

pracovníků. Oddělení LZ společnosti se však v současné době snaží tyto aktivity zařadit pod 

svou záštitu a přenést na sebe zodpovědnost tak, aby usnadnili práci nadřízeným, ale zároveň 

by mohlo docházet k efektivnějšímu řízení těchto činností.  

Body Programu adaptace a zaškolení jsou pak chronologicky uspořádány od těch 

zákonem stanovených, tedy povinných, nejvíce naléhavých, která musí být realizovány v co 
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nejkratším čase, až po činnosti a informace, které je vhodné novému pracovníkovi poskytnout 

až po uplynutí zkušební doby (pokud je tedy doba adaptační plánována déle, než na tři 

měsíce). Jsou to aktivity vzdělávacího charakteru, které jsou pro danou pracovní pozici 

specifické a jejichž realizace je v mnoha případech nákladnější. Zároveň by měly být činnosti 

uspořádány tak, aby na sebe i logicky navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Přesto není 

nutností absolvovat je vždy v návaznosti tak, jak jdou v PAaZ po sobě, ale je možné některé 

z nich realizovat v různém pořadí.  

S tím souvisí i termíny, které každý vedoucí stanoví a přiřadí jednotlivým bodům 

PAaZ. Ty jsou však orientační, přihlíží k náročnosti pracovního místa a rovněž nemusí být 

striktně dodržovány. Výjimkou se stává konečný termín adaptace, který se do PAaZ 

systémem automaticky kopíruje dle termínu posledního zaškolení. Tento termín, jak již bylo 

řečeno, by měl být nadřízeným hlídán a je termínem, od kterého plyne lhůta pěti dní, během 

kterých musí být PAaZ odevzdán oddělení LZ. 

Důležitou zpětnou vazbu Programu adaptace a zaškolení tvoří kontrola, zda 

pracovník zaškolení splnil či nesplnil. Zde je otázkou, nakolik se jedná o vypovídající údaj. 

Nový pracovník totiž těmito zaškoleními projít musí a to do data určeného jako konec 

Programu adaptace a zaškolení. Na základě toho, že činnosti, které jsou náplní PAaZ jsou 

vyhodnocovány školitelem, zda byly splněny či nikoliv, následně podepsány školitelem 

a školeným a jejich další kontrola či ověření znalostí není ve společnosti pravidlem, zaměřila 

se otázka č. 10 na tuto problematiku a ptá se: „Stalo se u některých bodů PAaZ, že jste 

nebyl/a reálně proškolen/a, přestože byla činnost vyhodnocena a podepsána jako splněna?“ 
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    Graf 4.8 Reálné zaškolení 

 

Z grafu 4.8 lze přehledně vidět, že body, které jsou náplní PAaZ, byly v 71 % reálně 

proškoleny. 18 % zaměstnanců však přiznalo, že se stalo, že méně podstatné body, které byly 

náplní jejich adaptace, neabsolvovalo. Přesto jejich splnění podepsali jak školitelé, tak 

zaměstnanci, kteří měli být proškoleni. Celých 11 % zaměstnanců uvedlo, že zaškolení, která 

byla náplní jejich PAaZ, neabsolvovalo a důsledkem byl negativní dopad na jejich adaptaci. 

Téma si pak museli osvojit sami. 

Dále jsem se zaměstnanců dotazovala otázkou č. 8 „Je podle Vás Program adaptace a 

zaškolení dostatečný?“ Pracovníci pak dostatečnost hodnotili na škále 1-5. Ohodnocení 1 

znamenalo, že obsahuje vše potřebné, 5 naopak značilo chybějící zásadní informace. 

  Graf 4.9 Dostatečnost PAaZ 
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Z grafu 4.9 lze vidět, že zaměstnanci společnosti hodnotí PAaZ většinou za 

dostatečný. Více než 75 % z nich uvedlo, že PAaZ zpravidla obsahuje vše potřebné, případně 

má malé, nepatrné nedostatky. 10 % zaměstnanců zvolilo odpověď číslo 3, tedy nelze říci, že 

by PAaZ obsahoval vše potřebné, ale ani jej nelze označit za takový, ve kterém chybí zásadní 

informace. To však nelze říci o zbývajících 10 % dotazovaných, kteří PAaZ považují spíše za 

nedostatečný a zásadní informace nebo činnosti, týkající se výkonu jejich pracovního místa, 

jim v jejich adaptačním programu chybělo. 

Naopak úkolem otázky č. 9 dotazníku „Obsahuje  program adaptace a zaškolení 

některé body, o kterých si myslíte, že je při práci nevyužijete?“ bylo zjistit, zda PAaZ 

obsahuje body, které ani pracovníci při výkonu své práce nevyužívají. Na tuto otázku 

s možnostmi volby ano/ne odpovědělo 67 % pracovníků ne. 33 % zaměstnanců si myslí, že 

některé body PAaZ ve své práci nevyužijí a jsou jimi v době adaptace zbytečně zatěžováni. 

Důležitou částí dotazníku byla také týkající se zaměstnanců společnosti Meopta - 

optika, s.r.o., kteří mají v současné době PAaZ již ukončen a mohou jej posoudit zpětně. 

Těchto zaměstnanců byly tři čtvrtiny a otázky byly zaměřeny především na zpětné 

zhodnocení PAaZ zaměstnanců. 

Jak již bylo zjištěno, 33 % dotazovaných považuje některé činnosti adaptace za 

zbytečné. Bylo proto vhodné zjistit, zda jsou některé skutečnosti, které zaměstnancům 

v adaptaci naopak chybí. Na to byli dotazování otázkou č. 13 „Je něco, co Vám v programu 

adaptace chybělo?“ 

  Graf 4.10 Nedostatky PAaZ 
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V této otázce mohli respondenti volit více možností. Nejvíce z nich zvolilo odpověď, 

která říká, že jim v programu adaptace nic nechybělo. Těm zaměstnancům, kterým něco 

chybělo, byly chybějící praktické ukázky či cvičení a někteří se také nesetkali s ochotnými 

školiteli. Někomu pak ještě scházely informace ohledně svázanosti s jinými pracovišti, jinému 

zase podrobnější informace v jednotlivých oblastech zaškolení. 

Úkolem adaptace je zajistit schopnost vykonávat danou práci v požadované úrovni 

v co nejkratším čase, proto má další otázka č. 16 „Po ukončení Programu adaptace a zaškolení 

jsem:“ byla zaměřena na výkon práce po absolvování adaptace. Tedy subjektivní pocity 

zaměstnanců. 

 Graf 4.11 Adaptabilita 

 

 V grafu 4.11 vidíme, že pracovníci po absolvování PAaZ jsou schopni vykonávat 

většinu činností samostatně, případně se občas obrátí s pomocí na své spolupracovníky. 20 % 

zaměstnanců společnosti se i po ukončení adaptace cítilo nesamostatně. To může být 

způsobeno pracovní pozicí, která zahrnuje složité pracovní činnosti, ale i nesprávným 

způsobem adaptačního procesu či nesprávně zvolenými body PAaZ jeho nadřízeným. 
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Z analýzy dokumentů „Program adaptace a zaškolení“ jsem pak dále zjistila, že ač by 

průměrná délka doby adaptace měla být 6 měsíců, ve společnosti je průměrná doba adaptace 

přes 8,5 měsíce. Co je však důležité zmínit je to, že u dvou zaměstnanců roku 2014 byly 

sestaveny Programy adaptace a zaškolení na 5 let. V tomto případě se už pak nejedná o plán 

adaptace, nýbrž o rozvojový plán pracovníka. Takový plán připravuje zaměstnance na kariérní 

růst a nástup na vyšší pozici, než na kterou byl přijat. Body, které tento plán obsahuje, jsou 

tedy nad rámec pracovního místa, kterého se týká. 

Některé plány adaptace pak často byly sestavovány na rok, což může mít souvislost 

s náročností a ojedinělostí pracovní pozice. 70 % Plánů adaptace a zaškolení však jsou kratší 

šesti měsíců, což je optimální doba na adaptaci nového pracovníka. 

Co však úplně optimální není, je četnost vyplnění PAaZ v termínu ukončení 

adaptace. Jelikož se však jedná o papírový formulář, je možné, že v papírové formě je vše 

v pořádku, avšak v elektronické formě tato skutečnost pokulhává. Téměř třetina pracovníků, 

jejichž adaptace již skončila, nemá v elektronickém systému vyplněný PAaZ. Tato informace 

je však zavádějící, jelikož požadavkem oddělení řízení lidských zdrojů je založení papírového 

formuláře do složky zaměstnance. I zde se však stává, že tento dokument chybí.  

Dále mě ve formulářích zajímalo, kdy probíhají odborná školení. Pravidlem by totiž 

mělo být, že ve zkušební době, tedy první tři měsíce zaměstnání, by měly být pracovníkem 

osvojovány ty znalosti, které se týkají obecných věcí jako BOZP, seznámení se společností 

a provádění základních pracovních úkonů. Odborné školení, které vyžaduje více času a je také 

spojeno s finančními náklady, by mělo být zpravidla realizováno až po zkušební době. Opět 

se jedná o teoretické pravidlo a je závislé od množství činností, kterými v rámci adaptace 

zaměstnanec prochází a také na délce doby adaptace. Pokud se jedná o dobu adaptace kratší 

než 6 měsíců, je pravděpodobné, že i odbornější zaškolení budou probíhat ještě ve zkušební 

době nového pracovníka, kdy je vždy riziko, že tento pracovník organizaci opustí. 

Také jsem zjistila, že průměrně je novému pracovníkovi v PAaZ přiřazeno 

5 školitelů. Toto číslo opět souvisí s náročnosti pracovní pozice, na kterou zaměstnanec 

nastupuje, a také jsem našla souvislost s délkou adaptační doby, což jde ruku v ruce společně. 

Ve 40 % se v Programu adaptace a zaškolení však objevuje pouze přímý nadřízený jako 

jediný školitel nebo nadřízený jen pro předání obecných informací a druhý zaměstnanec jako 

školitel. Naopak jsou zaměstnanci, kterým je přiřazeno i 20 a více školitelů. Většinou se to 
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týká těch zaměstnanců, kteří nastupují na pozici asistentky nebo recepční, pak musí logicky 

znát celou organizaci a projít všechny oddělení tak, aby věděli, co se kde děje a vyrábí. 

Programy adaptace a zaškolení jsem posuzovala i u zaměstnanců, kteří společnost 

opustili. Tyto informace mne zajímaly, jelikož jejich odchod mohl mít kořeny už 

v adaptačním procesu. Většina z těchto bývalých zaměstnanců totiž nemá v systému dostupný 

PAaZ. Jedná se přitom o několik pracovníků, kteří se vystřídali na jednom pracovním místě 

a je proto možné, že se jedná pouze o chybu ze strany nadřízeného anebo společnost 

neeviduje materiály zaměstnanců, kteří ve společnosti nepracovali déle než zkušební dobu, 

jak tomu v těchto případech bylo. Přestože pracovník neprošel procesem adaptace, zpracování 

PAaZ však proběhlo ještě před jeho nástupem a měl by být založen. 

 Třetina odešla až po zkušební i adaptační době a má PAaZ vyplněn. Někdo proces 

adaptace neabsolvoval celý a během zkušební doby společnost opustil. Avšak po studiu PAaZ 

jsem zjistila, že tito pracovníci nebyli proškoleni v odborných oblastech a činnostech, což 

značí úsporu finančních zdrojů, přestože odchod každého pracovníka se s nimi vždy váže. 

Třetina zaměstnanců, kteří odešli za uplynulý rok ze společnosti Meopta – optika, s.r.o. však 

prošla celým procesem adaptace. 
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5. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A NÁVRHY NA 

OPATŘENÍ 

V této části diplomové práce je provedeno celkové posouzení systému vzdělávání 

a rozvoje, tedy části vzdělávání, která byla v práci posuzována – adaptace pracovníků. 

Zároveň jsou zde navrhnuty náměty pro vedení společnosti Meopta – optika, s.r.o. pro 

případnou optimalizaci a zkvalitnění prvků této oblasti. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že ve společnosti neprobíhají všechny 

náležitosti, které byly uvedeny v teoretických východiscích této práce. Ve společnosti existuje 

jistý náznak orientačního balíčku, který by měl, zvláště ve velkých organizacích, být součástí 

adaptace. I na základě dotazování zaměstnanců bylo potvrzeno, že v prvních dnech ve 

společnosti zaměstnancům chybí důležité informace jako důležité formuláře, termíny nebo 

struktura či plány společnosti. Vhodné by bylo zaměstnancům poskytovat mapu areálu, ve 

kterém se noví zaměstnanci často neorientují, seznámit je lépe s výrobkovým portfoliem 

společnosti a umístit na intranetu společnosti informace pro nové zaměstnance. 

Navazuje prohlídka společnosti, která je uskutečňována pravidelně v 11 hodin 

dopoledne a stává se tak, že některá pracoviště jsou díky polední pauze opuštěná nebo 

pracovníci nepracují. Pro lepší představu nových zaměstnanců a utvoření si lepšího prvního 

dojmu, že ve společnosti se opravdu pracuje a není zde volný režim, doporučuji prohlídku, na 

kterou jsou však jinak velmi kladné ohlasy, posunout o něco dříve. To souvisí se školením 

kvality, které první den probíhá ihned po školení PO a BOZP, tedy povinných školení. Tato 

školení probíhají čtyř hodiny a právě školení kvality by mohlo být přesunuto na jiný termín 

zároveň se školením štíhlé výroby, které ve společnosti probíhají později, než první den. 

Za velmi důležitý krok v procesu adaptace považuji uvedení na pracoviště. To ve 

společnosti probíhá za doprovodu nadřízeného nebo jím pověřené osoby pro adaptaci nového 

zaměstnance, ale stává se, že pracovníci první den po prohlídce docházejí na pracoviště sami. 

Proto bych doporučila zaměřit se na první den nového pracovníka a zajistit mu doprovod 

nadřízeného nebo přiřazené osoby a představení jeho spolupracovníkům. Zaměstnanec si tak 

vytvoří lepší první dojem a dobrý vztah. Bude se pak cítit pro společnost důležitý.  
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Součástí adaptace je i přiřazení pověřené osoby. To ve většině případů ve společnosti 

Meopta – optika, s.r.o. probíhá. Přestože zaměstnanci jsou většinou spokojeni s přístupem 

spolupracovníků a pracovním kolektivem, nejsou školitelé zcela vždy ochotní. Vzhledem 

k tomu, že 90% nových zaměstnanců se v průběhu prvních měsíců rozhoduje, zda ve 

společnosti zůstat, je třeba přiřadit takovou osobu, která bude zároveň mentorem, tedy bude 

mít se zaměstnancem vztah, bude ochotna předávat své znalosti a zkušenosti a bude 

podporovat princip učící se organizace. Mentor by měl pomoci nováčkovi i v sociální 

adaptaci a v případě problémů mu pomoci. Ve společnosti jsou totiž často problémy, které se 

týkají adaptace, řešeny se spolupracovníky nebo se s nimi nový zaměstnanec vypořádá sám. 

Stane se tedy, že spolupráce s pověřenou osobou není vždy úplně ideální. 

Společnosti bych také navrhla standardizovat domluvu se školiteli. Těm by mohl 

vždy, když jsou tito zaměstnanci přiřazeni jako školitelé, přijít informativní e-mail, aby 

věděli, kolika novým zaměstnancům jsou v daném období přiřazeni jako školitelé 

a nedocházelo pak k situacím, že se jim ozývají zájemci o školení, případně jejich nadřízení 

a po jejich proškolení jsou žádání o stejné proškolení jinými pracovníky. Tento krok se pak 

stává v rámci společnosti neefektivním, přestože se školitel věnuje novému pracovníkovi 

osobně a na základě jeho individuálních potřeb, mohlo by docházet k hromadným 

zaškolením, organizovaným například přímo oddělením lidských zdrojů. Spolupráce tohoto 

oddělení s novými pracovníky totiž končí prvním dnem, avšak komunikace mezi 

personalistou a novým pracovníkem by měla probíhat po celou dobu procesu adaptace, 

pracovník by měl být průběžně hodnocen a případně diskutovat své postřehy. Ve společnosti 

není ani pravidlem, aby se nadřízený zajímal o průběh adaptace, kontroloval nebo se ptal 

zaměstnance, zda vše probíhá v pořádku. Ve většině případů se tomu však zcela jistě děje. 

Ani hodnocení neprobíhá zcela vždy, což doporučuji zavést. Jelikož chce oddělení lidských 

zdrojů činnosti adaptace převést na svou odpovědnost, mělo by probíhat pravidelné hodnocení 

jak pracovníků, tak i hodnocení adaptace pracovníky, tedy jejich zpětná vazba.  

V ideálním případě by mělo docházet po adaptaci k sestavení dalšího plánu rozvoje. 

Ve společnosti je tento plán sestavován zaměstnancům jejich nadřízeným, avšak ne všem je 

tato možnost poskytnuta. Tato skutečnost pak působí demotivačně a doporučuji společnosti 

zavést standardizované hodnocení, které by prováděl jak nadřízený, tak oddělení LZ, to by 

mělo na starosti i sestavení plánu rozvoje kariéry každému THP zaměstnanci. 
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Co se týče průběhu formuláře Program adaptace a zaškolení, i zde bylo zjištěno pár 

drobností, které by mohla společnost změnit. Zásadní věc, kterou jsem společnosti navrhla, je 

realizovat tento dokument elektronicky. To usnadní práci oddělení LZ, nadřízeným a určitě 

i novým zaměstnancům. Body, které jsou náplní tohoto programu, by mohly být automaticky 

přepisovány z popisu pracovních míst, kde jsou všechny činnosti, pravomoci, potřebné 

znalosti atd. pro každé jednotlivé pracovní místo uvedeny. Dosud jsou automaticky 

generovány do PAaZ pouze povinná školení prvního dne a seznámení se s vybranými 

směrnicemi společnosti. 

V oblasti přiřazení školitele, mohlo by být také jasně určeno, co je který zaměstnanec 

schopen zaškolit a dle systému by pak byl vždy automaticky přiřazen. Mohlo by pak docházet 

k tomu, že zaměstnanci, který je určen na dané období jako školitel, by přišel informativní e-

mail, jak již bylo zmíněno. Délka adaptačního období by se také automaticky systémem 

odvodila dle bodů, které by byly v PAaZ. Nedocházelo by tak k překračování standardní doby 

adaptace, jako tomu v některých případech bývá.  

Jedná-li se o seznámení pracovníka s PAaZ, je lepší zachovat papírovou podobu 

a seznámit pracovníka s jeho adaptací ihned první den v rámci informační složky. Pracovník 

tak může PAaZ stvrdit podpisem. Elektronickou verzi by pak mohl mít i v systému 

společnosti k nahlédnutí vedle informací pro nově příchozí zaměstnance. 

Co se týče THP pracovníků, navrhla bych elektronickou verzi realizace zaškolení. 

Podobně, jako funguje ve společnosti hodnocení zaměstnanců, kdy vše probíhá elektronicky 

a to, zda hodnocení opravdu proběhlo a souhlasí s ním i zaměstnanec, je stvrzeno kódem, 

který je zaměstnanci přiřazen (a je znám pouze zaměstnanci), mohlo by probíhat právě 

i zaškolení THP zaměstnanců.  

V systému, kde by elektronický PAaZ byl uložen, by pak měl každý školitel přístup 

do toho zaškolení, které je v jeho kompetenci a svým kódem a kódem zaškolovaného by 

docházelo k jeho stvrzení. Sám zaměstnanec by pak mohl vždy nahlédnout, která zaškolení jej 

ještě čekají a která již absolvoval. K těm, která absolvoval, by mohl přidávat poznámky nebo 

hodnocení, které by byly viditelné pro oddělení LZ, případně nadřízeného. Mohlo by tak 

docházet i k průběžné kontrole jak nadřízeným, tak oddělením LZ. Pokud by oddělení LZ 

trvalo na papírové archivaci hotového PAaZ, po jeho ukončení by mohlo jednoduše dojít 

k jeho vytisknutí. 
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Na základě analýzy dokumentu Program adaptace a zaškolení doporučuji společnosti 

Meopta – optika, s.r.o. dbát na to, zda jsou skutečně všechny body PAaZ splněny, tedy 

odškoleny. Stává se totiž, že tomu tak není, což mívá negativní vliv na výsledek adaptace. 

Mohou sice nastat situace, že pracovník již některé věci zná, přesto by měli školitelé danou 

problematiku projít. Konečně, jsou za to i finančně ohodnoceni. Pracovníci také ne vždy 

považují jejich PAaZ za dostatečný. Tomu se nedá vyhnout, každý má jiné znalosti či 

schopnosti, a pokud neodpovídají pracovnímu místu, na které byl přijat, mohou jim zásadní 

informace chybět. Proto bych navrhla část tohoto dokumentu nechat jako volitelnou novému 

pracovníkovi, který by si vybral školitele a oblast, která ho hlouběji zajímá a byla by mu dána 

možnost volitelného zaučení. Na čem se někteří zaměstnanci také shodli, byla skutečnost, že 

jejich adaptace obsahuje málo praktických ukázek. Také bych zavedla informace o spolupráci 

s ostatními odděleními, aby zaměstnanci věděli, odkud k nim práce přichází a komu ji 

předávají a co se kde děje. Během zaškolení by se neměli zaměstnanci bát dotazovat, proto by 

je k tomu školitelé měli neustále vyzývat. 

Zaměstnanci se shodují, že ve většině případů se setkávali s velmi ochotnými 

a vstřícnými školiteli. Avšak ne zcela vždy. Proto bych společnosti navrhla apelovat na 

školitele, aby byli ochotni, trpěliví a aby své znalosti předávat chtěli. To souvisí 

s hodnocením, o kterém jsem se již zmínila výše. Pokud by společnost zavedla elektronickou 

podobu PAaZ, do které by zaměstnanec mohl přidávat komentáře, náměty a hodnocení 

jednotlivých školení a to ke každému bodu adaptace, včetně jejich školitelů, je možné, že by 

se ochota a motivace školitelů zlepšila, jelikož za zaškolení jsou ohodnoceni příplatkem ke 

své mzdě. 

Mým posledním námětem je zkrátit průměrnou dobu adaptace ve společnosti Meopta 

– optika, s.r.o. Ideální doba adaptace by totiž měla být šestiměsíční, což se může lišit dle 

pracovní pozice a její náročnosti, avšak ve společnosti často dochází k záměně plánu adaptace 

za rozvojový plán a jsou pracovníci, kteří mají „program adaptace “ sestaven na 5 let. S tím 

souvisí i další návrh – sestavení každému pracovníkovi rozvojový plán tak, aby věděl, kam se 

případně může posunout a jak si může finančně přilepšit. 
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6. ZÁVĚR 

Proces adaptace pracovníků je i přes jeho důležitost v praxi často podceňován, 

především manažery. Jeho správné nastavení a důsledné dodržování jistých pravidel 

a náležitostí však může být velmi efektivní a organizaci ušetřit finance.  

Diplomová práce se zabývá posouzením systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti 

Meopta - optika, s.r.o. Konkrétně je zaměřena na posouzení procesu adaptace. Cíl práce – 

posoudit současný proces adaptace, jako jednu ze vzdělávacích a rozvojových aktivit 

organizace a navrhnout případnou optimalizaci, vedoucí ke zkvalitnění prvků této oblasti 

řízení lidských zdrojů – byl splněn. 

Společnost Meopta – optika, s.r.o. si uvědomuje přínos správné adaptace 

zaměstnanců a ta v rámci personální strategie zaujala klíčovou roli pro tento i následující rok. 

Zefektivnění současného procesu adaptace se proto stalo námětem pro zpracování této práce. 

Na základě analýzy, při které byly srovnávány uplatňované postupy ve vybrané 

společnosti s odbornou literaturou, vyplynulo, že jako dobře fungující se jeví informovanost 

nových zaměstnanců, prohlídka organizace a celkový první dojem nově příchozích 

zaměstnanců. Z analýzy však vyplynula i potřeba zaměřit pozornost na řízení procesu 

adaptace a převést jej pod zodpovědnost oddělení lidských zdrojů. Proto byla navrhnuta 

opatření vedoucí ke zkvalitnění a optimalizaci. 

Bylo zjištěno, že existují rezervy v komunikaci a spolupráci jednotlivých stran, 

účastnících se na adaptaci. Systém mentoringu by měl fungovat na spolupráci a důvěře, proto 

by mohl být řešením trénink mentorů a jejich zoficiálnění tak, aby docházelo k ochotnému 

předávání znalostí a zkušeností a byla kvalitně realizována i neformální rovina adaptace. 

V rámci realizace kroků Programu adaptace a zaškolení byla společnosti navrhnuta 

elektronická verze, což by umožnilo lepší koordinaci jednotlivých zaškolení, průběžnou 

kontrolu jednotlivých fází adaptace a průběžné i zpětné hodnocení nejen zaměstnanců, ale 

i školitelů. 

Závěrem lze říci, že současný adaptační proces z velké míry odpovídá potřebám organizace, 

avšak v rámci stanovených cílů se jeví jako vhodné adaptaci se dále věnovat.  
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Příloha 1: Dotazník pro zefektivnění programu adaptace 

zaměstnanců Meopta – optika, s.r.o. 

Dobrý den,  

ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku, který se týká  oblasti adaptace 

zaměstnanců. Výsledky tohoto dotazníku budou podkladem pro zefektivnění procesu 

adaptace, který pomůže Vašim novým kolegům a může se v budoucnosti znovu týkat i Vás 

(např. při změně pracovní pozice nebo kariérním růstu). 

Dotazník obsahuje 18 otázek a zabere Vám přibližně 5 minut, předem proto za Váš čas děkuji, 

Bc. Alena Müllerová 

studentka Ekonomické fakulty 

 

1) Vzpomeňte si na první dny, které jste v zaměstnání strávili a označte, které 

informace nebo materiály jste obdržel/a(vyberte jednu nebo více odpovědí): 

□ složka se základními dokumenty při nástupu (pracovní smlouva, popis pracovního 

místa, Kolektivní smlouva, pracovní řád atp.) 

□ seznámení s výrobkovým portfoliem společnosti Meopta - optika, s.r.o. 

□ seznámení s plány, budoucností společnosti Meopta - optika, s.r.o. 

□ klíčové termíny a data 

□ důležitá telefonní čísla 

□ důležité formuláře 

□ mapa areálu 

□ jiné (vypište): 

 

2) Jaké informace Vám naopak případně chyběly?  

 

 

 

 

3) Splnila náplň pracovního místa Vaše očekávání? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 
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4) Byl/a jste seznámen/a s popisem Vašeho pracovního místa? 

□ ano, ihned první den 

□ ano, v prvních týdnech 

□ dozvídal/a jsem se průběžně 

□ ne, v prvních týdnech jsem si nebyl/a jistý/a 

 

5) Byla Vám přidělena pověřená osoba (tzv. „mentor“), která Vám byla nápomocna 

v průběhu adaptace? 

□ ano, nadřízený  

□ ano, spolupracovník  

□ ano, personalista 

□ ne, nebyla mi přidělena pověřená osoba 

 

6) Stalo se Vám během adaptace, že spolupráce s „mentorem“ nebyla ideální a proto 

jste se musel obrátit na někoho jiného? 

□ ano, na svého nadřízeného 

□ ano, na spolupracovníky 

□ ano, na personalistu 

□ ano, ale problém jsem si vyřešil/a sám/sama 

□ ano, ale nevěděl/a jsem, na koho se obrátit 

□ ne, nestalo 

 

7) Kdo Vás první den uvedl na pracoviště a představil kolegům? 

□ personalista  

□ nadřízený 

□ kolega 

□ na pracoviště jsem sám trefil  
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Tato část dotazníku se týká Programu adaptace a zaškolení, který jste na vytištěném 

formuláři obdržel/a první den v zaměstnání 

 

8) Je podle Vás Program adaptace a zaškolení dostatečný? 

Ohodnoťte na škále (1=obsahuje vše potřebné,  5=zásadní informace chybí) 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

 

9) Obsahuje  program adaptace a zaškolení některé body, o kterých si myslíte, že je 

při práci nevyužijete? 

□ ano 

□ ne 

 

10) Stalo se u některých bodů PAaZ, že jste nebyl/a reálně proškolen/a, přestože byla 

činnost vyhodnocena a podepsána jako splněna? 

□ stalo, ale týkalo se to nepodstatných bodů 

□ stalo a mělo to nepříznivý dopad na mou adaptaci, časem jsem si musel téma sám 

osvojit 

□ nestalo 

 

11) Jakým způsobem probíhala Vaše domluva se školiteli? 

□ nadřízený mi vždy zaškolení domluvil 

□ sám jsem zaškolení inicioval 

□ ozval se mi školitel 

□ jak které činnosti 

 

12)  Je Váš program adaptace a zaškolení již ukončen? 

□ ano (odpovídá na následující otázky) 

□ ne (přejde na poslední otázku dotazníku) 
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Poslední část se týká pouze těch zaměstnanců, kteří již mají Program adaptace a 

zaškolení ukončen 

13) Je něco, co Vám v programu adaptace chybělo? (vyberte jednu nebo více možností) 

□ ne 

□ praktická cvičení 

□ dostatek času 

□ vstřícnost, ochota školitelů 

□ jiné: 

 

14) Zajímal se nadřízený o průběh adaptace nebo dokonce hodnotil plnění 

jednotlivých etap? 

□ ano 

□ ne 

 

15) Byl/a jste hodnocen/a po ukončení programu adaptace a zaškolení? 

□ ano  

□ ne, na konci adaptace stačil vedoucímu podepsaný program adaptace a zaškolení 

□ vedoucí nechával vše v mé režii, včetně odevzdání formuláře programu adaptace a 

zaškolení 

 

16) Po ukončení Programu adaptace a zaškolení jsem (Označte výrok, který Vás 

nejlépe charakterizuje): 

□ byl/a schopen/na vykonávat většinu činností samostatně 

□ byl/a schopen/na vykonávat většinu činností samostatně, ale s občasnou pomocí 

kolegů 

□ i po ukončení adaptace jsem se cítil/a nesamostatně 

 

17) Byl Vám po ukončení adaptační doby sestaven další plán Vašeho rozvoje? 

□ ano,  mým nadřízeným 

□ ano, personalistou 

□ ano, musel jsem jej iniciovat 

□ ne, neměl/a jsem zájem 

□ ne, tato možnost mi nebyla nabídnuta 
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Zde je prostor pro Vaše vyjádření 

 

18) S čím jste v procesu adaptace byli nejvíce spokojeni? 

 

 

 

 

 

 

Vaše dojmy, které stojí za zmínku (jak si představujete ideální první dny?) 

 

     Vaše další dojmy, které stojí za zmínku (jak si představujete ideální první dny?)
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Příloha 2: Rozhovor s Manažerem personalistiky a mezd 

1. Jakým způsobem dochází k sestavení elektronického formuláře Program adaptace a 

zaškolení? 

2. Jak vypadá elektronický formulář Program adaptace a zaškolení?  

3. Jak se nadřízený dozví, že má PAaZ sestavit? 

4. Kontroluje někdo náplň programu zaškolovaného, která tvoří PAaZ? 

5. Jakým způsobem se PAaZ dostane k novému zaměstnanci? 

6. Kdo za PAaZ zodpovídá? Kdo na něj dohlíží při procesu adaptace? 

7. Jakým způsobem se nový pracovník dozví, kdy má proběhnout jeho zaškolení? 

8. Kontroluje nadřízený průběh adaptace nového pracovníka? 

9. Jakým způsobem se dostane PAaZ zpět do oddělení lidských zdrojů? 

10. Jakým způsobem je Program adaptace a zaškolení vyhodnocován? 
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Příloha 3: Program adaptace a zaškolení zaměstnanců společnosti 

Meopta – optika, s.r.o. 
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