
 
 

1 
 

1. Úvod  
 
 Lidský kapitál znamená pro každou organizaci sílu, která dává do pohybu všechny 

operace probíhající v rámci její činnosti, a proto je třeba, aby každá organizace o tento svůj 

kapitál náležitě pečovala a rozvíjela jej. Řízením lidského kapitálu se zabývají personalisté a 

předmětem jejich práce je především získávání, výběr, přijímání vhodných zaměstnanců a 

péče o ně v průběhu pracovního poměru. 

 Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců patří mezi základní činnosti organizace a to ať 

už na počátku jejího působení nebo u společnosti s dlouholetou tradicí. Jedná se o počátek 

celé personální činnosti organizace. Výběr toho vhodného pracovníka může znamenat pro 

organizaci nemalý zisk, ale může tomu být také naopak. Vhodným naplánováním celého 

procesu výběru a přijímání nového pracovníka může organizace ušetřit spoustu zbytečných 

výdajů a také tím zvýšit možnost výběru toho nejvhodnějšího kandidáta. 

 Ve své bakalářské práci se budu věnovat sociální a pracovní adaptaci nových pracovníků, 

kteří jsou přijati do organizace. Proces adaptace následuje bezprostředně po přijetí a 

zaměstnání nového pracovníka v organizaci a zahrnuje mnoho aspektů, podle kterých je třeba 

se řídit, tak aby přizpůsobení se na pracoviště, nový pracovní kolektiv nebo firemní kulturu 

proběhlo v souladu s představami organizace, ale také nového zaměstnance. Jelikož získávání, 

výběr a přijímání nových zaměstnanců s procesem pracovní a sociální adaptace velmi úzce 

souvisí, budu se v této bakalářské práci touto problematikou také detailněji zabývat. 

 Toto téma jsem si vybrala, jelikož z pozice zaměstnance a ze své vlastní zkušenosti, 

chápu s jakými pocity se nový pracovník při nástupu do zaměstnání potýká. Obavy z nového 

prostředí, kolektivu a z náplně práce, zda jí bude zvládat. Dobře naplánovaný proces sociální 

a pracovní adaptace dokáže vytěžit ze zaměstnance i společnosti maximum. Špatně nastavený 

proces adaptace může naopak vést k vyšší míře fluktuace a firmě budou narůstat nemalé 

náklady na nové obsazení volné pracovní pozice.  

 Tato práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je nejdřív vysvětlen pojem lidský 

kapitál a jaký význam má pro společnost. Detailněji se poté věnuji průběhu získávání, výběru 

a přijímání zaměstnanců. Hlavní obsah teoretické části je věnován popisu procesu adaptace 

z hlediska psychologického a sociologického a základním postupům tohoto procesu. Závěr 

teoretické části pojednává o řízení průběhu pracovní a sociální adaptace na pracovišti. 



 
 

2 
 

 V praktické části jsem provedla analýzu a hodnocení procesu přijímání a adaptace 

technickohospodářských pracovníků (dále jen THP) ve společnosti Hasil a.s. rozhovorem 

s personalistou, vedoucími pracovníky, analýzou směrnic a dotazováním zaměstnanců. Cílem 

provedené analýzy a současně mé práce je zjistit, jestli současný stav přijímání a adaptace 

THP pracovníků odpovídá potřebám společnosti, zda neobsahuje nedostatky a navrhnout 

případná zlepšení tohoto procesu. 
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2. Teoretická východiska 
 

 Pro zpracování této části jsem provedla literární rešerši odborné literatury, za účelem 

vysvětlení jednotlivých pojmů, které se v bakalářské práci vyskytují. Teoretická část 

pojednává o lidském kapitálu obecně, o jejich řízení, získávání, výběru a zaměstnávání 

pracovníků, ale především o řízení pracovní a sociální adaptace zaměstnanců ve firmě. 

 

2.1 Lidský kapitál 

 

 Lidský kapitál lze považovat především za bohatství každé organizace a ty by měly,        

v rámci zajištění své existence a úspěšnosti, do tohoto bohatství investovat a věnovat mu 

dostatečnou pozornost. Věnovat pozornost znamená nejen přijímat vhodné zaměstnance a 

udržovat je v organizaci, ale také získávat je pro společné cíle, vytvářet jim příznivé pracovní 

podmínky a zajišťovat jejich odborný růst.[1] 

 Lidský kapitál představuje jednu z konkurenčních výhod, ale také jeden z kritických 

faktorů úspěšnosti organizace. Za kritické faktory úspěšnosti se pokládají ty složky a 

vlastnosti firmy, které podstatným způsobem rozhodují o úspěchu či neúspěchu při jejím 

působení v podnikatelském prostředí.[3] 

 Tento kapitál je také jádrem celého podnikového řízení, protože uvádí do pohybu ostatní 

důležité zdroje, jako jsou finanční prostředky, materiál či informace.[16] 

 Řízení lidských zdrojů je strategický a logicky promyšlený přístup k řízení lidí, kteří 

v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace. 

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit, aby si organizace získala a udržela potřebné, 

kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly, což znamená neustálé zvyšování a 

rozvíjení jejich schopností tím, že jim budou nabízeny příležitosti k učení a soustavnému 

rozvoji.[1] 

 Strategická role v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřuje na propojení personálních 

strategií a postupů s podnikovou strategií. Personalisté při hraní této role usilují o to, aby byli 

strategickými partnery, pomáhajícími úspěšně dosahovat těchto podnikových strategií.[3] 

 Na řízení lidského kapitálu se podílí každý zaměstnanec organizace, který má 

zodpovědnost za alespoň jednoho dalšího zaměstnance. [6] 
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 V porovnání s tradiční personalistikou a personálním managementem je řízení lidských 

zdrojů manažerským přístupem, od kterého organizace očekávají, že přispěje k dosažení jejich 

konkurenční výhody. Požadavky na řízení lidských zdrojů jsou úzce spjaty nejen s velikostí 

organizací a dosaženým stupněm jejich rozvoje, s charakterem hlavních firemních procesů, 

náročností uplatňovaných technologií a s lidským potenciálem firmy, ale také s tempem růstu 

a strategickými záměry firmy. [1] 

 U malých a středních podniků je otázka řízení lidského kapitálu velmi důležitá, protože 

přijetí každého nevhodného zaměstnance může podnik poškodit mnohem více, než by tomu 

bylo u velkých podniků. Malé a střední podniky by si měly uvědomit, že dobře zvládnutou 

personální činností mohou předejít problémům, které by je mohly velmi poškodit.[13] 

 

2.2 Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců 

 

       Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců je vlastně vstupní branou do problematiky 

pracovní a sociální adaptace nových zaměstnanců na pracovišti. 

  

2.2.1 Získávání a výběr zaměstnanců 

 

 Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být, získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, kteří jsou potřební pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů.[1] 

 Získávání pracovníků se tedy neobejde bez předvídání potřeby pracovníků v podniku a 

nepokrýváme jím jen současnou potřebu práce, ale především potřebu budoucí.[13] 

 O činnosti spojené se získáváním a výběrem pracovníků se v organizaci dělí personální 

útvar a odpovídající manažeři (možná je i účast přizvaných expertů). Každá organizace by 

měla mít pro výběr a přijímání pracovníků pevně stanovený postup s vymezením patřičných 

pravomocí a odpovědností manažera. Stejně tak by měly být vymezeny pravomoci a 

odpovědnosti personálního útvaru.[7] 
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 Výběr a přijímání pracovníků v organizaci je tudíž třeba chápat jako významné 

personální činnosti, které se podílejí na struktuře pracovní síly v podniku. Vycházejí z potřeby 

personálního obsazení určité pracovní pozice a je nezbytné si ujasnit soubor požadavků, které 

na pracovníka obsazovaná pracovní pozice klade. Obsahem výběru je tedy posouzení 

kvalifikačních a osobnostních předpokladů konkrétního pracovníka pro výkon obsazované 

pozice.[10] 

 Požadavky konkrétních pracovních funkcí jsou vyjádřeny v podobě popisu (profilu role) 

a specifikace pracovního místa. Definice profilu uchazeče uvádí přehled schopností, 

dovedností, požadavků na vzdělání a praxi a tím vytváří kritéria, na jejichž základě budou 

uchazeči posuzováni. Na základě těchto kritérií se sestavuje také inzerát.[1] 

 Inzeráty na volná místa obsahují informace, které chce zaměstnavatel uchazečovi sdělit, 

v žádném inzerátu by neměly chybět tyto klíčové údaje: 

 

•   název pracovní pozice, příp. hlavní povinnosti  

•   informace o organizaci - název organizace, sídlo společnosti, předmět podnikání,     

  množství zaměstnanců atd., 

•   hlavní pracovní úkoly -  které jsou vytýčeny a definovány v  popisu funkce, 

•   co je od uchazeče požadováno - tyto informace vychází z profilu uchazeče,  

•   co organizace nabízí - platové ohodnocení, zaměstnanecké výhody, benefity atd., 

•   kde se pracoviště nachází - pokud se místo pracoviště liší od sídla společnosti, 

•   jak se uchazeč o nabízenou pozici může ucházet  – životopis, motivační dopis atd., 

 

 Čím více informací bude sestavený inzerát obsahovat, tím lépe se budou uchazeči 

schopni rozhodnout, zda je nabízená pozice pro ně vhodná a zda se o ní  mají ucházet. [5] 

 

 Jestliže má být výběr pracovníků prováděn kvalitně je potřeba zajistit přiměřené 

množství uchazečů. Je-li uchazečů příliš málo, je často nemožné z nich vybrat vhodného 

uchazeče, který splňuje požadovaná výběrová kritéria  a je-li jich naopak příliš mnoho pak 

bývá výběrový proces značně komplikovaný a především narůstají náklady na jeho 

provádění.[5] 
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Organizace, která chce obsadit určitou pracovní pozici může využít dva způsoby získání 

uchazečů:  

 

1) Interní uchazeči organizace – zaměstnanci organizace, kteří se během výkonu práce již 

dostatečně projevili a organizace již ví co od nich může očekávat. Osvojili si také její hodnoty  

a dobře se v ní orientují. 

2) Externí uchazeči – uchazeči mimo organizaci, jejichž výhodou pro organizaci je, že 

mohou přinést mnoho nových podnětů a přístupů.[4] 

 

Metody získávání interních uchazečů organizace: 

•       firemní časopisy a rozhlas, 

•       komunikace s pracovníky (možnost motivace odměnou), 

•       vývěsky, nástěnky, 

•       využití závěrů hodnocení pracovního chování, 

•       vypsání interního výběrového řízení. 

 

K nejčastěji používaným zdrojům získávání externích uchazečů patří: 

•    inzerování mediích - tisk, rozhlas, televize, internet – neboli E- recruitment , 

•    samostatné nabídky uchazečů, 

•    nabídky Pracovních úřadů, 

•    využití externích služeb-  zprostředkovatelských agentur, poradenských firem                     

         specializovaných na získávání pracovníků, 

•    doporučení zaměstnanců, 

•    vzdělávací zařízení -  spolupráce se školami a možné obsazení absolventů učilišť,     

         univerzit atd., 

•    vytipování konkrétních odborníků z jiných organizací a jejich získávání – 

               Headhunting (Lovci hlav), 

•    zvláštní události – veletrhy práce, dny otevřených dveří, stáže, 

•       náborové letáky – využití veřejných a vývěsných ploch.[12] 
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 Sběr a vyhodnocování informací v souvislosti s realizací výběrového procesu může být 

prováděn různými způsoby a jednotlivé metody podávají různě přesné informace o různých 

kritériích. K získání co nejpřesnějších a nejspolehlivějších informací se používají kombinace 

různých výběrových metod. 

 

Nejčastěji užívanými výběrovými metodami jsou: 

        

• zkoumání dotazníků, životopisů a jiných dokumentů předložených uchazečem, 

• testování uchazečů pomocí např. testů pracovní způsobilosti, psychologických testů, 

testů vědomostí, dovedností a schopností atd., 

• metody řešení problémů a simulací, 

• Assessment center (hodnotící centrum) – diagnosticko-výcvikový program – sloužící 

k výběru především uchazečů o manažerské funkce, 

• výběrový pohovor (interview), 

• zkoumání referencí – hodnocení pracovníka jinou, spolehlivou osobou, především 

předchozím nadřízeným, 

• grafologie – zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího 

rukopisu, 

• výběrové řízení, 

• zdravotní posouzení – odborné lékařské posouzení, 

• přijetí pracovníka na zkušební dobu.[5]  

 

Výběrový pohovor (interview) 

        Je nejvýznamnější a nejčastěji používanou metodou výběrového procesu. Jak organizaci, 

tak i uchazeči, poskytuje největší objem informací. Jeho účelem je získat a posoudit takové 

informace o uchazeči, které umožní předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na obsazované 

pozici a porovnat jej s předpověďmi týkajícími se jiných uchazečů. Pohovory se skládají ze 

zpracování a vyhodnocení informací o schopnostech uchazeče, zda odpovídají specifikaci 

pracovní pozice. [5] 
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Způsoby provádění výběrových pohovorů: 

 

1 )  Individuální pohovory nebo před panelem posuzovatelů  

a ) Individuální pohovor - jde o diskusi mezi čtyřma očima, která poskytuje nejvhodnější 

příležitost  k navázání úzkého kontaktu mezi pracovníkem, který vede pohovor a uchazečem. 

b ) Pohovor před panelem posuzovatelů – panel v menších a středních firmách se nejčastěji 

skládá z majitele či nejvyššího vedoucího pracovníka a z bezprostředního nadřízeného na 

obsazovanou pracovní pozici, popřípadě  experta, který zná dobře povahu a požadavky práce 

na obsazované pracovní pozici. 

2 ) Nestandardizované (volné) , standardizované nebo polostandardizované pohovory [7] 

 

Struktura výb ěrového pohovoru : 

 

1 ) Úvod – zahajovací fáze pohovoru s cílem vytvořit příjemné prostředí a navázat kontakt 

s uchazečem.  

2 ) Střední část – zjišťovací fáze pohovoru s cílem získat informace o uchazeči a informovat 

uchazeče o práci a organizaci. 

3 ) Závěr – závěrečná fáze s cílem shrnout získané informace, ukončit rozhovor a informovat 

uchazeče o dalším postupu [5] 

 

Výhody a nevýhody výběrového rozhovoru. 

 

Výhody: 

• setkání tváří v tvář uchazeče a budoucího zaměstnavatele, které umožní oběma 

stranám navzájem posoudit, zjistit, do jaké míry jsou naplněny požadavky a 

očekávání, 

• dává tazateli možnost pokládat podrobné otázky „do hloubky“ a tak lépe poznat 

způsobilost uchazeče, 

• uchazeči umožňuje se zevrubně se informovat o všech aspektech pracovní pozice, ale 

také klást i další otázky týkající se pracovních podmínek, 

 

 



 
 

9 
 

Nevýhody: 

• nedostatečná jistota firmy ve skutečném uplatnění a výkonnosti uchazeče, 

• riziko nekvalitně vedeného rozhovoru, 

• přisouzení nadměrného významu prezentaci a prvnímu dojmu z uchazeče.[5] 

 

Závěrečné vyhodnocení výběrového procesu: 

 

Vyhodnocení provádí osoby, které se zúčastnili průběhu výběrového procesu. 

Cílem závěrečného hodnocení je: 

1 ) v prvním kroku stanovit pořadí uchazečů dle dosažených výsledků, 

2 ) rozhodnout o tom, který uchazeč je shledán nejzpůsobilejším a doporučit jej k přijetí. 

Tomuto uchazeči je nabídnuta práce a podepsání pracovní smlouvy. Neúspěšní uchazeči jsou 

slušně odmítnuti.[13] 

 

2.2.2 Přijímání zaměstnanců 

 

Pracovní poměr se podle Zákoníku Práce §33 zakládá: 

a ) pracovní smlouvou, 

b ) jmenováním. 

 

Pracovní smlouva: 

 

 Je nejčastějším a nejobvyklejším způsobem vzniku pracovního poměru § 34 zákoníku 

práce (dále jen ZP). 

 Jedná se o dvoustranný právní akt, který má určité formální náležitosti, které je třeba 

dodržet. Především je předepsaná písemná forma. Jako každá smlouva musí i pracovní 

smlouva obsahovat formální a obsahové náležitosti. Z formálního hlediska musí obsahovat 

označení obou účastníků, datum uzavření smlouvy a vlastnoruční podpis obou účastníků.  

 

 

 

 



 
 

10 
 

 Z obsahového hlediska musí v pracovní smlouvě být ujednání podle § 34 ZP: 

1. druh práce 

2. místo nebo místa výkonu 

3. den nástupu do práce. 

 

 Dále je možno v pracovní smlouvě dohodnout další náležitosti, pokud s tím obě smluvní 

strany souhlasí a pokud to není právními předpisy zakázáno.[8] 

       Přijetím zaměstnanci nastává fáze jeho sociální a pracovní adaptace na pracovišti. 

  

 

2.3 Pracovní a sociální adaptace na pracovišti 

 

 S pojmem adaptace se setkáváme v různých oborech. Předmětem této bakalářské práce je 

zkoumání pracovní a sociální adaptace zaměstnanců a v tomto významu bude tento pojem 

používán. 

       Vedle pojmu sociální adaptace existuje pojem socializace. Oba pojmy jsou si velmi 

blízké a proto je potřeba definovat, co vlastně který pojem znamená. 

 

       Sociální adaptace - je obecně chápána jako proces aktivního přizpůsobování člověka 

životním podmínkám a jejich změnám. Člověk nepřijímá podmínky, v nichž žije, jen pasivně, 

ale snaží se je přizpůsobit svým potřebám, zájmům, hodnotám či cílům. Adaptace představuje 

jednotu aktivních a pasivních forem sepětí člověka s prostředím – přizpůsobení prostředí 

člověku a člověka prostředí.  

 

       Socializace –  je universální kulturní prostředek k zajištění kontroly chování a myšlení 

členů společnosti. Socializací prochází každý lidský tvor, má-li se stát sociální a kulturní 

bytostí.[11] 
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Hranice mezi adaptací a socializací není ostrá, přesto však existují některé rozdíly: 

• Socializace je procesem životním, sociální adaptace je spíše procesem krátkodobým, 

spojených s konkrétní životní situací. 

• Socializace je funkcí působení společnosti na jedince, sociální adaptace je funkcí 

aktivního vyrovnávání se jedince s působením společnosti. 

• V procesu socializace si člověk vzorce jednání osvojuje, v procesu sociální adaptace je 

spíše využívá. 

• V procesu sociální adaptace je člověk mnohem aktivnější.[11] 

 

2.3.1 Sociální role v průběhu sociální adaptace 

 

        Sociální role je způsob chování, které je očekáváno od členů organizace a jenž je  

v souladu s hodnotami a normami organizace. Každá role má interpersonální charakter, čili je 

tvořena ve vzájemném vztahu dvou osob. Jedná se o definovatele a nositele role. 

Definovatel role -  očekává od druhé osoby na základě svých předchozích zkušeností, 

představ  určitý způsob chování . 

Nositel role -  sám sobě si stanovuje požadavky role a ty pak splňuje, či naopak.[1] 

 

2.3.2 Adaptace zaměstnanců na pracovišti 

 

        Je procesem, v jehož průběhu dochází k postupnému vyrovnávání souboru osobních 

předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního zařazení. Zároveň pojem 

pracovní adaptace zahrnuje i průběžné zvládání změn v nárocích a podmínkách pracovní 

činnosti, k nimž dochází v důsledku vědeckotechnického pokroku.[2]  

        Adaptaci a přizpůsobení se neznámému prostředí potřebuje každý nový pracovník, bez 

ohledu na jeho kvalifikaci a zkušenosti.[4]  

        Adaptace zaměstnanců na pracovišti je kontinuální proces, jenž začíná vstupem do 

zaměstnání a projevuje se v různé podobě v průběhu celé profesní dráhy. Jeho výsledkem je 

určitá úroveň vyrovnání se člověka s prací a jejími podmínkami, kterou je možné vyjádřit jako 

přiměřenou nebo nepřiměřenou adaptovanost, která vyjadřuje úroveň vyrovnávání se 

s podmínkami měnícího prostředí, ale také výsledek celého procesu adaptace.[18] 
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       Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají. Úzká souvislost a vzájemné 

ovlivňování je dáno tím, že úspěšný průběh adaptačního procesu je podmíněn, tím jak 

zaměstnanec zvládl obě roviny adaptace.[2] 

  

2.3.3 Řízení pracovní a sociální adaptace 

 

Řízení adaptačního procesu sleduje hlavní cíle z hlediska:  

-   nového pracovníka,  

-   organizace. 

 

Hlavní cíle řízení adaptačního procesu z hlediska nového pracovníka spočívají :   

• v dosažení co nejlepšího a co nejrychlejšího zvládnutí pracovních požadavků, které 

jsou na něj kladeny, 

• získání perspektivy svého dalšího odborného růstu a pracovní kariéry, 

• začlenění se do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině a do sociálního 

systému v dané organizace. 

 

 Hlavní cíle z hlediska organizace při adaptačním procesu nového zaměstnance spočívají 

v naplnění očekávání s přijetím nového zaměstnance, jeho plnění úkolů spjatých s pozicí a 

jeho úspěšnost při naplňování cílů příslušného útvaru, a tím i celé organizace jako celku.[2] 

 Rozhodujícími subjekty řízení adaptační procesu jsou řídící pracovníci. Přesto že 

nemohou zajistit, aby adaptace nového zaměstnance probíhala vždy lehce a bezproblémově, 

může jejich systematická péče proces adaptace usnadnit. Řídící pracovník by měl sledovat 

průběh adaptačního procesu, hodnotit jej a odstraňovat překážky, které mohou nastávat.[18] 

 Období nástupu do nové organizace je pro většinu nových pracovníků poznamenáno 

velkou nejistotou a stresem. Má-li být nový pracovník co nejlépe motivován pro výkon práce, 

je pro organizaci žádoucí udržet v tuto nejistotu v co možná nejnižší míře a co nejvíce mu toto 

období ulehčit.[2] 
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Důvody řízení sociální a pracovní adaptace  

 

       Z podnikatelské perspektivy lze uvést tyto důvody pro optimální řízení sociální a 

pracovní adaptace z pohledu organizace: 

• náklady přijetí do zaměstnání – jedná se o náklady spojené se získáváním a výběrem 

nového pracovníka, 

• fluktuační náklady – častým střídáním je pozice postižena náklady na znovu 

obsazování, 

• náklady času.[11] 

 

2.3.4 Optimální průběh pracovní a sociální adaptace  

 

Optimální průběh adaptace nového pracovníka je následující: 

 

1. Etapa zařazení nového pracovníka - na konkrétní pracoviště a jeho seznámení  

s pracovními povinnostmi, pracovní skupinou, organizací a její kulturou. 

2. Etapa orientace nového pracovníka - v novém prostředí získávání zkušeností nutných 

ke zvládání pracovních úkolů a jeho postupné sžívání s pracovní skupinou a 

organizací. 

3. Etapa vytváření iniciativního a aktivního přístupu k práci – začleňování pracovníka do 

pracovní skupiny a identifikace s cíli organizace.[2] 

 

Optimální průběh pracovní a sociální adaptace nového zaměstnance v organizaci je 

podmíněn: 

• Předpoklady zaměstnance – jak je schopen se vyrovnat s nároky, které jsou na něj 

kladeny jeho pracovním zařazením. 

• Přístupem zaměstnance – jaký postoj zaujme ke zvládání problémů spjatých s novou 

pracovní situací. 

• Přijetím pracovní skupinou – jaký postoj k novému zaměstnanci zaujme pracovní 

skupina. 

• Možnostmi a ochotou podniku uspokojovat vstupní očekávání zaměstnance. 
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 Nesplnění některé z výše uvedených podmínek vede k tomu, že se nový zaměstnanec 

adaptuje jen částečně nebo se neadaptuje v nové organizaci vůbec.[18] 

 

 

2.3.5 Etapy při řízení pracovní a sociální adaptace nového zaměstnance 

 

Období mezi pohovorem a nástupním dnem 

 

 Mezi podpisem pracovní smlouvy a nástupním dnem může nastat určitá časová prodleva, 

která může být zapříčiněna např. výpovědní lhůtou ze stávajícího zaměstnání nového 

pracovníka a nebo jeho dokončení studia. Využití této doby může být důležité při vytváření 

pracovního vztahu a napomůže vyřešit případné starosti a pochybnosti, které by mohl mít jak 

nový zaměstnanec tak zaměstnavatel. Je vhodné, aby zaměstnavatel, nebo odpovědná osoba 

v tomto časovém období novému zaměstnanci zaslal dodatečné informace, aby lépe 

porozuměl svému novému zaměstnání, organizaci a její kultuře.[1] 

 Čas mezi pohovorem a nástupním dnem lze také využít pro přípravu pracoviště a 

informování stávajících zaměstnanců, aby byli připraveni přivítat nového kolegu. Stávajícím 

zaměstnancům by měly být poskytnuty informace ohledně nováčka a jeho pracovních úkolech 

v nejbližších dnech po jeho nástupu.[7]  

 

Nástupní den a představení nového zaměstnance ostatním pracovníkům 

 

 Nástupní den uvnitř nové organizace je poznamenán velkou nejistotou nového 

pracovníka a konfrontováním jeho očekávání o organizaci s realitou. 

 V průběhu prvního pracovního dne je obvykle nový pracovník přijat svým přímým 

nadřízeným, který jej provede po organizaci a představí jej nejen spolupracovníkům v rámci 

pracovní skupiny, do které je zařazen, ale i ostatním zaměstnancům či dalším vedoucím 

organizace, se kterými přijde do styku.  

 V případě některých pracovních pozic společnosti organizují tzv. „ kolečko“, během 

kterého nový pracovník postupně poznává všechny součásti a provozy organizace a umožní 

mu poznat organizaci, seznámit se s odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a 

uvědomit si souvislosti, které budou důležité při řešení pracovních úkolů.[9] 
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 Přímý nadřízený také nového pracovníka seznámí s harmonogramem adaptace což je 

časový plán, který definuje, jakým způsobem bude probíhat jeho zapracování.[14] 

      

Vzdělávací aktivity pro nové zaměstnance 

 

 Určité zapracování a adaptaci potřebuje každý nový pracovník, protože i sebelepší 

pracovník nepodává z počátku stoprocentní výkon. 

 Proces vstupního vzdělávání nového pracovníka musí být individuální a vycházet nejen 

z charakteru a obsahu práce, pro kterou byl přijat, ale také z informací získaných o 

pracovníkovi v průběhu procesu získávání a výběru popř. v kontaktu s ním v období mezi 

pohovorem a nástupním dnem.  Vzdělávací aktivity pro nového zaměstnance musejí zajistit, 

aby porozuměl všem aspektům svojí práce, jeho zorientování se v organizaci, aby získal 

sebedůvěru pro výkon práce a jeho hladké zařazení do pracovní skupiny.[13] 

 Některé organizace využívají ke kvalitnímu průběhu adaptace určité nástroje například 

připravují tzv. Adaptační programy (časové plány), které jsou souhrnem formalizovaných 

opatření, jejichž úkolem je podpořit pracovní (odbornou) a sociální integraci nového 

pracovníka v organizaci. 

 

         Prvky adaptačního programu lze uvést: 

• Adaptační akce pro nové pracovníky – během kterých jsou novému pracovníkovi 

podávány základní informace o organizaci, zaměstnaneckých podmínkách či 

základních bezpečnostních předpisech. 

• Písemné informační materiály, které obsahují všechny údaje důležité pro výkon práce 

nového pracovníka – příručky organizace. 

• Kontrolní seznamy pro nadřízené, mentory, patrony. 

• Kvalifikační opatření – seznámení se s novými úkoly, formami spolupráce, zapojení 

nových pracovníků do tréninkových programů.[9] 

   

 V menších organizacích lze program nahradit školením, které provádí vedoucí pracovník 

nebo jiné odpovědné osoby.[13] 

 

 



 
 

16 
 

Přijetí do pracovní skupiny 

 

 Začlenění nového pracovníka do stávající pracovní skupiny žádá od každého 

přizpůsobivost. To, jak bude přijat skupinou, ve které bude pracovat a jak se bude učit jejím 

pravidlům a získávat povědomí o  kultuře skupiny a sociálních zvycích, je součástí pracovní 

adaptace.  Pracovní skupina bývá velmi soudružná a čím je tato soudružnost (koheze) 

pevnější a čím uzavřeněji vystupuje navenek, tím důležitější může být zapojení významných 

členů skupiny už do výběrového proces nového spolupracovníka. Tím lze předejít konfliktům 

na základě vzájemných antipatií a zároveň je to dobrý základ pro úspěšný vztah mezi 

budoucími pracovníky a kolegy.[9] 

 

První dny na pracovišti  

 

 V prvních dnech na pracovišti se nový pracovník pomalu začleňuje do pracovního 

procesu, skupiny a adaptuje se na sociální a pracovní prostředí organizace. Při tomto procesu 

je vhodné určit jednoho ze zkušenějších pracovníků, či bezprostředního nadřízeného, který by 

měl být schopen nového pracovníka důkladně instruovat a byt mu ochoten v případě potřeby 

pomoci.[1] 

 Jedná-li se o osobu hierarchicky výše postavenou nazýváme jí mentorem a tomuto 

postupu se říká mentor-systém, pokud se jedná o osobu na stejné úrovni nazýváme tuto osobu 

patronem a jde o patronátní systém. Vztahy mezi patronem a novým pracovníkem mohou 

vzniknout neformálně, spontánně mezi členy skupiny, nebo mohou být formálně zavedeny. 

 

Funkce patrona: 

1. Vzorová funkce – model role – postoje, způsoby chování patrona jsou vzorem pro nového 

pracovníka a jsou jím částečně přebírány. 

2. Psychosociální podpůrná funkce – poradenství v problematických situacích, akceptování    

a ocenění, prostředník mezi novým pracovníkem a zbytkem organizace. 

3. Funkce zpětné vazby – podává informace o tom jak si nový zaměstnanec vede 

v adaptačním procesu. [9] 
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 Je-li nový pracovník náležitě odborně připraven, postačí většinou u zadávaného úkolu 

jednorázová instruktáž. Jde-li však o pracovníka méně odborně připraveného nebo s 

nedostatečnou znalostí specifik práce na pracovní pozici, bude potřeba dlouhodobější 

spolupráce mezi novým pracovníkem a patronem při plnění úkolu. [13] 

 Důležitou otázkou je platové ohodnocení nového pracovníka po dobu adaptace 

v organizaci. Přínos, který jako nový zaměstnanec pro organizaci má, je zatím menší, než 

investice organizace do něj a z toho důvodu řada zaměstnavatelů stanoví novému zaměstnanci 

nástupní plat a poté postupné zvyšování platu na základě jednotlivých fází adaptace.[12] 

 

Plné členství v organizaci – Psychologická smlouva 

 

        Nový pracovník se stane plnohodnotným členem organizace, když vznikne určitý druh 

psychologické smlouvy mezi ním a organizací. Podstatnou část této psychologické smlouvy 

představuje určitá vnitřní vazba pracovníka a identifikace s organizací a jeho ochota 

k pracovnímu nasazení pro organizaci. Stejně tak pohlíží nadřízený ze svého pohledu na 

nového pracovníka jako na svého spolupracovníka. Identifikace je základem pro orientované 

samořízení pracovníka na hodnoty a cíle. Se vznikem vnitřní vazby jako identifikace s cíly 

organizace je dosaženo angažovaného chování pracovníka pro organizaci a tím je také 

redukován problém kontroly a s ním spojených nákladů.[9] 

 

Rizika v průběhu sociální a pracovní adaptace 

 

 V průběhu procesu adaptace mohou nastat různé problémy, kterých by se měly 

zainteresované strany vyvarovat. K takovým problémům, které mohou nastat patří například 

nesprávné informování nových zaměstnanců a to nejčastěji ohledně pracovní náplně, či 

odměn, které mohou vyvolat nesplnitelná očekávání. 

 Problémy také mohou nastat se sociální adaptací nového pracovníka nebo se může 

projevit rozdílná adaptabilita u různých typů osob daná například věkem, vzděláním, 

pohlavím atd.[5] 
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Dokumentace 

 

 Noví pracovníci, kteří byli v minulosti zaměstnáni, by měli předat všechny potřebné 

dokumenty, které obdrželi od předešlých zaměstnavatelů  jako jsou  zápočtový list pro účely 

sociálního zabezpečení, dokumenty související s odvody daně z příjmu apod.  

 Dokumenty, které by měl naopak nový zaměstnavatel (organizace) předat novému 

pracovníkovi mohou být pracovní řád, písemné informace o postupech při disciplinárním 

řízení nebo projednávání stížností, příručka pracovníka apod.[13] 

 

Kontrolování 

 

 V průběhu adaptačního procesu nového zaměstnance je potřeba sledovat, jak si nový 

pracovník při práci vede a jak se sžil s organizací. Kontrola by měla být prováděna průběžně a 

tím bude zajištěno odstraňovaní vzniklých problémů již v jejich počátcích a vyloučeno jejich 

prohlubování. Tyto průběžné kontroly rovněž poskytují jak pracovníkovi, tak nadřízenému 

určitý přehled, z kterého je možno stanovit další potřeby osobního rozvoje pracovníka.[5] 

 Průběžné kontroly prováděné nadřízeným nového pracovníka mají také mimořádný 

význam z pohledu organizace, zda přijetí nového pracovníka bylo dobrým personálním 

rozhodnutím.[9]  

 Kontrolování v průběhu adaptačního procesu slouží zároveň jako podklad pro stanovení  

platového ohodnocení nového pracovníka.[5]  

                   

2.3.6 Vyhodnocení adaptačního procesu 

 

 Hodnocení adaptačního by mělo probíhat u každého pracovníka individuálně, s ohledem 

na jeho adaptabilitu a druh vykonávané práce. Procesem adaptace se zabývá každá organizace 

rozdílně. Hodnocení adaptace se dá rozdělit podle za sebou jdoucích období, které zahrnují 

různé atributy adaptace. 

 

 První týden – osoby odpovědné za adaptaci nového pracovníka by měly především 

kontrolovat, zda byl nový pracovník všem představen, obdržel veškeré vybavení potřebné 

k výkonu práce, zda orientace na pracovišti probíhá v pořádku, byl seznámen s hlavními 
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pracovními úkoly a dostal základní vstupní zaškolení, byla mu vysvětlena role daného 

zaměstnání v celkovém uspořádání organizace 

 

        Konec prvního měsíce – odpovědné osoby by měly kontrolovat, zda pracovník 

porozuměl své práci a své roli v organizaci. Hodnotí pokrok ohledně základních pracovních 

úkolů a zjišťují oblasti, u kterých by mohlo být zapotřebí doškolení pracovníka. 

 

        Konec druhého měsíce –  prověření všech klíčových složek zaměstnání, provádění revize 

pokroku podle plánu osobního rozvoje. Stanovení příštích kroků v osobním rozvoji 

pracovníka. 

 

       Konec třetího měsíce – toto období je zároveň také koncem zkušební pracovní doby. Je 

prováděno kompletní zhodnocení průběhu adaptace nového pracovníka a jeho adaptovanosti 

prostřednictvím dokumentace, která byla v průběhu adaptace vedena. Důležité je také 

získávání poznatků od patrona nováčka, ale také nového pracovníka, jakožto nové tváře 

v organizaci. Poskytnutí zpětné vazby, která by měla být konkrétní, aby pracovník přesně 

porozuměl a dozvěděl se, jak je možné zlepšit výkon např. připravit pro něj doškolení. Pokud 

má potíže s pracovními vztahy, bude zapotřebí si promluvit i s ostatními členy týmu. Vše ve 

většině případů probíhá pomocí interview mezi pracovníkem a osobou odpovědnou za jeho 

adaptaci v organizaci.[5] 
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3.  Charakteristika podniku 

 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z interních směrnic společnosti Hasil a.s.,  

z internetových stránek společnosti a z dotazování personalisty. 

 

3.1 Historie firmy Hasil a.s. 

 

 Historie firmy Hasil a.s. se datuje od listopadu 1992, kdy byla v Ostravě založena. Po 

prvních úspěšných krůčcích s výrobou vlastních požárních dveří následoval bouřlivý rozvoj 

firmy. Nejprve to byly dřevěné plné a prosklené požární dveře a stěny, následovala expanze 

do dalších materiálových komodit – oceli a hliníku. Postupně byla naplňována idea nabídnout 

výrobky s požární odolností, které by se svým provedením, vzhledem ani kvalitou nelišily od 

nepožárního provedení a při tom nově vyvinuté výrobky v sobě snoubily legislativní předpisy 

s mnohdy protichůdnými požadavky odběratelů. 

 Z důvodů zvyšující poptávky byly pořízeny a zrekonstruovány výrobní provozy 

v Ostravě (komodita dřevo a ocel) a Němeticích (komodita hliník). Společnost také založila 

vlastní síť obchodních poboček v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Od roku 1998 byla založena 

dceřiná společnost na Slovensku. 

 Společnost Hasil a.s. současně s výrobou požárních a nepožárních uzávěrů stavebních 

otvorů také nabízí dopravu, montáž, záruční a pozáruční servis a kvalifikované poradenské 

služby v oblasti požární ochrany. 

 

3.2 Současnost společnosti Hasil a.s. 

 

 Ve společnosti v současné době pracuje 216 zaměstnanců. Centrála společnosti je 

v Ostravě Porubě (35 zaměstnanců), výrobní pobočky jsou v Ostravě – Mariánských Horách 

(109 zaměstnanců) a Němeticích (59 zaměstnanců) a jednotlivé obchodní pobočky (13 

zaměstnanců).  
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 Organizační struktura společnosti je tvořena úseky odborných ředitelů, kteří jsou součástí 

výkonného vedení. Každý úsek má stanoven vedoucího (odborného ředitele), který je 

odpovědný za činnosti prováděné úsekem. Struktura odborných úseků je vybudována 

hierarchicky tak, aby každý pracovník měl jen jednoho přímého nadřízeného. Nejvyššími 

složkami výkonného vedení společnosti jsou generální ředitel a odborní ředitelé. 
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3.3 Struktura zaměstnanců  
 
Počet zaměstnanců dle jednotlivých úseků odborných ředitelů 
 

 Dle tabulky a grafu č. 1 lze rozpoznat, že nejvíce zaměstnanců společnosti Hasil a.s. 

spadá pod úsek výrobního ředitele celkem 63% všech zaměstnanců, jelikož pod úsek 

výrobního ředitele spadají oba výrobní provozy v Ostravě a Němeticích. Nejméně 

zaměstnanců spadá pod úsek ředitele nákupu 2,7 %. 

 

Tabulka č.3.1: Struktura  počtu zaměstnanců dle jednotlivých úseků   

Úseky společnosti 
Počet 

zaměstnanců 
% 

Generálního ředitele 8 4% 

Obchodního ředitele 48 22% 

Ředitele nákupu 6 3% 

Ekonomického ředitele 11 5% 

Technického ředitele 7 3% 

Výrobního ředitele 136 63% 

Celkem 216 100% 

             

Graf č.3.2 : Struktura počtu zaměstnanců dle jednotlivých úseků   
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Struktura zaměstnanců dle pohlaví a věku 

 

 Nejvíce zaměstnanců společnosti je ve věku 31-40 let. V této věkové skupině je 

zaměstnáno přes  42% pracovníků. Ve věku od 41-50 je zaměstnáno přibližně 29 %. Nejméně 

zaměstnanců je ve věku do 20 let 2 % a nad 60 let jen jeden zaměstnanec, který je také 

nejstarším zaměstnancem společnosti. Nejmladšímu zaměstnanci je 18 let. 

 

Tabulka č.3.2  – Struktura zaměstnanců dle pohlaví a věku 

 Do 20let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 
60 let a 

více 
Celkem 

Muži 5 17 76 51 22 1 172 

Ženy 0 7 16 13 8 0 44 

Celkem 5 24 92 64 30 1 216 

 

 

Graf č. 3.2 – Struktura zaměstnanců podle pohlaví a věku 
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Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 

 Z tabulky č. 3, ve které je struktura zaměstnanců podle vzdělání, vyplývá, že největší 

počet pracovníků společnosti Hasil a.s. má střední odborné vzdělání – jedná se o 45,37%. 

28,24% pracovníků dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou a téměř 18,06% pracovníků 

je vysokoškolsky vzdělaných. Pouze základní vzdělání má 2,78%. 

 Z tohoto členění je patrné, že společnost se zabývá především specializovanou výrobou, a 

proto zde největší podíl vzdělání tvoří střední odborné vzdělání.  

 

Tabulka č.3.3 - Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

Vzdělání Zkratka 
Počet 

zaměstnanců 
% 

Základní vzdělání ZŠ 6 2,78% 

Střední odborné vzdělání SV 9 4,17% 

Střední  odborné vzdělání s výučním 

listem   (2 -3 roky) 
SVL 98 45,37% 

Střední vzdělání s maturitou SVM 61 28,24% 

Vyšší odborné vzdělání VOŠ 3 1,39% 

Vysokoškolské vzdělání VŠ 39 18,06% 

 

Graf č.3.3.- Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

1,39%

4,17%2,78%

18,06%

45,37%28,24%

Základní vzdělání

Střední vzdělání

Střední vzdělání s
výučním listem

Střední vzdělání s
maturitou

Vyšší odborné
vzdělání

Vysokoškolské
vzdělání



 
 

26 
 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
 
 V této kapitole popíši a zanalyzuji současný způsob přijímání a výběru nových THP 

pracovníků a především průběh sociální a pracovní adaptace ve společnosti HASIL a.s.. 

Informace v této kapitole jsem získala ze směrnic společnosti, rozhovorem s personalistou a z 

internetových stránek společnosti. 

 

4.1 Plánování potřeby THP pracovníků  

 
 Plánování potřeby zaměstnanců ve společnosti HASIL a.s., je podle druhu obsazované 

pozice záležitostí příslušného vedoucího výrobního provozu, obchodní pobočky, vedoucího 

oddělení či odborného ředitele, kteří předkládají vyplněný formulář „ Požadavek na obsazení/ 

zřízení pracovního místa“ (příloha č.1) personalistovi s dostatečným předstihem, který jej 

zaeviduje. Požadavek na obsazení / zřízení pracovního místa obsahuje – název funkce, 

umístění obsazovaného místa a popis kvalifikačních předpokladů obsazované pozice. Na 

základě tohoto požadavku se sestavuje plán potřeby zaměstnanců. 

 

4.2 Získávání, výběr a přijímání THP pracovníků 

  

 Jedním z hlavních cílů společnosti při získávání pracovníků je, aby byl vzbuzen zájem o 

práci u vhodných a kvalifikovaných kandidátů. Mezi těmito kandidáty se pak rozhoduje, kteří 

nejlépe splňují požadavky společnosti z hlediska odborného a profesního. Nabídka 

pracovního místa se ve společnosti vytváří na základě popisu pracovního místa a požadavků 

jednotlivých vedoucí. Nabídka volného pracovního místa obsahuje název pracovní pozice, 

informace o společnosti, podrobný popis pracovního místa a požadavků na zaměstnance a 

informace jak se uchazeč o nabízené pracovní místo může ucházet. 

 Společnost získává uchazeče o pracovní místo oslovením zaměstnanců z vlastních řad  

nebo z vnějšího prostředí organizace. Inzeráty s nabídkou volného pracovního místa pro 

uchazeče z vnějšího prostředí organizace společnost umísťuje na svých internetových 

stránkách www.hasil.cz v rubrice Personalistika -„ Nabídka volných pracovních míst“, kde je 



 
 

27 
 

také umístěn „Dotazník“ (příloha č.2), který může uchazeč vyplnit a společně se 

strukturovaným životopisem zaslat e-mailem či poštou. 

 Při získávání vhodných uchazečů z vnějšího prostředí společnost také spolupracuje 

s Úřadem práce, kde nahlašuje požadavek na obsazení pracovního místa nebo také formou 

inzerce v tisku a rozhlase. 

 

4.3 Výběrový proces THP pracovníků  

 

 Před samotným výběrem uchazečů probíhá předvýběr. Ten provádí personalista 

porovnáváním došlých písemných nabídek od uchazečů s požadavky kladenými na pracovní 

pozici. Vybrané písemné nabídky pak předává personalista vedoucímu pracovníkovi a 

domluví se na termínu pořádání výběrového pohovoru. Obsazování volné pracovní pozice ve 

společnosti Hasil a.s. probíhá vždy metodou výběrového rozhovoru, který s uchazečem 

provádí vedoucí pracovník společně s personalistou, neboť jak mi bylo řečeno personalistkou, 

jeho hlavní výhodou je možnost navázání osobního kontaktu mezi uchazečem a vedoucím. 

 Při výběrovém pohovoru jsou nejčastěji kladeny otázky, které jsou zaměřené hlavně na 

získání informací o vzdělání a dosažené praxi, předchozích zaměstnáních uchazeče a 

důvodech proč hledá nové zaměstnání. Vedoucí se také snaží posoudit, zda uchazeč zapadne 

do pracovní skupiny a zda se ztotožní s firemní kulturou. Výběrový pohovor většinou podle 

druhu obsazované pozice trvá 20-40 minut. Součástí výběrového pohovoru je také představení 

společnosti a požadavků kladených na pracovní místo a samozřejmě je zde ponecháván také 

prostor na kladení dotazů ze strany uchazeče.  

 Po ukončení výběrového řízení provede vedoucí společně s personalistou kvalifikovaný 

výběr nejvhodnějšího uchazeče a toho personalista o této skutečnosti telefonicky informuje. 

Zároveň mu sdělí termín projednání formalit souvisejících s nástupem, vstupní lékařské 

prohlídky a datum nástupu. 

 

4.4 Postup při přijímaní THP pracovníků 

             

 Agenda týkající se nástupu do zaměstnání je velice obsáhlá, proto má společnost HASIL 

a.s. připraven pro uchazeče formulář „Seznam – Nástup do zaměstnání“                              
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(Příloha č.3), který je vybranému uchazeči předán s dostatečným předstihem. Seznam 

uchazeči stanoví povinnost, aby nejpozději 5 dnů před nástupem se dostavil na personální 

oddělení nebo na některý z výrobních provozů či obchodních poboček: 

- vyplnit osobní dotazník,  

- předložit občanský průkaz, 

- předložit originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- předat originál dokladu o skončení předchozího pracovního poměru, tzv. „Potvrzení o 

zaměstnání“, 

- předložit platný výpis z rejstříku trestů (jen u vybraných funkcí), 

- sdělit číslo účtu u finančního ústavu, 

- předložit průkazy o odborné způsobilosti (vyžaduje-li si to budoucí pracovní zařazení), 

- doložit doklad- v případě jedná-li se o občana se ZPS, 

- nahlásit zdravotní pojišťovnu, 

- předložit výměr o důchodu jedná-li se o důchod starobní, částečně invalidní, vdovský, 

plný invalidní apod., 

- předat aktuální fotografii. 

 

 Veškeré kvalifikační doklady, potvrzení atd. jsou součástí osobní složky zaměstnance, 

které zpracovává a archivuje personalista. Mzdová účetní odpovídá za přihlášení zaměstnance 

na zdravotní pojišťovnu a vypsání evidenčního listu důchodového pojištění.  

 Sepsání pracovní smlouvy vyřizuje personalista. Před uzavřením pracovní smlouvy musí 

nový pracovník předat lékařský posudek o způsobilosti k výkonu dané práce. Pracovní 

smlouvu sepisuje personalista ve dvojím vyhotovení, přičemž jedno obdrží zaměstnanec 

nejpozději v den nástupu do práce a druhé archivuje personalista v osobním spise pracovníka. 

Pracovní smlouva je sepisována dle  zákoníku  práce § 34. 

 Všichni noví zaměstnanci společnosti Hasil a.s. obdrží smlouvu na dobu určitou v délce 9 

měsíců se zkušební dobou 3 měsíců.  

        

4.5 Popis průběhu pracovní a sociální adaptace ve společnosti Hasil a.s. 

 

 Adaptace pracovníka představuje proces, který následuje bezprostředně po přijetí nového 

zaměstnance. Spočívá v řízeném přizpůsobování se novým podmínkám. 
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 Ve společnosti Hasil a.s. proces adaptace nového THP pracovníka probíhá rozdílně podle 

druhu vykonávané práce. Průběh adaptačního procesu nově přijatých pracovníků řídí vedoucí 

pracovník cílového pracoviště a organizaci provádí personalista. Pro období adaptace nového 

pracovníka ve společnosti je sestavován formulář „ Plán nástupní praxe“ a stanovení 

pracovníka zodpovědného za průběh nástupní praxe (patrona) což je v kompetenci jeho 

přímého nadřízeného. 

 

4.5.1 První den na pracovišti 

 

 První den po nástupu, každý nový pracovník absolvuje vstupní školení bezpečnosti práce 

a požární ochrany u externí firmy, pro Hasil a.s. školení provádí společnost TCHAS a.s.   

 Nový pracovník je poté přijat svým přímým nadřízeným, který jej seznámí se základním 

členěním společnosti, provede firmou a představí jej nejen spolupracovníkům v rámci 

oddělení do kterého byl přijat, ale také ostatním zaměstnancům, se kterými přijde při výkonu 

své práce do styku. 

 Nový pracovník s nadřízeným absolvuje vstupní rozhovor, při kterém si obě strany ujasní 

jaká jsou očekávání, záměry do budoucna a pracovník je seznámen s pracovní náplní. Přímý 

nadřízený také určí pracovníka zodpovědného za průběh nástupní praxe – patrona, který mu 

bude pomáhat nejen při seznamování s prostředím firmy, ale také s výkonem pracovních 

povinností. V organizaci bývá patronem nového pracovníka určen většinou kolega z pracovní 

skupiny, který je seznám s dovednostmi a dosavadními zkušenostmi nového zaměstnance. 

 Nově přijatého THP pracovníka nadřízený informuje o časovém harmonogramu adaptace 

– „Plánu nástupní praxe“. Jedná se o písemný dokument, který je povinen přímý nadřízený 

sepsat před nástupem nového pracovníka do společnosti. 

 

Plán nástupní praxe : 

 

Plán nástupní praxe musí vždy obsahovat : 

- název funkce 

- určení pracoviště 

- určení všech středisek kde bude nástupní praxe probíhat 

- jméno pracovníka zodpovědného za průběh a zhodnocení nástupní praxe - patrona 
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- stanovení úkolů a cílů 

- způsob hodnocení 

- termíny hodnocení.  

 

 Časový plán zapracování je stanoven v délce 3 měsíců a jednotlivé úkoly jsou zde 

rozvrženy dle týdnů a obsah se liší dle funkce, do které je nový pracovník přijat a obsahuje 

termíny průběžného hodnocení průběhu adaptace. 

 

Pro ukázku chci uvést, jakým způsobem může být stanoven  Plán nástupní praxe do funkce – 

Technik přípravář na pracoviště – TPV: 

 

1. týden    - seznámení s výkresovou dokumentací, konstrukčními detaily  a zakázkami  

          z minulého období, školení z oblasti jakosti. 

2. týden - studium výrobních předpisů, prohlídka výrobního provozu Ostrava,  

  seznámení s počítačovým programem TPV. Prohlídka ostatních oddělení. 

3. týden - spolupráce při realizaci drobných zakázek, zpracování technických výkresů  

  pomocí programu AutoCAD na základě konstrukčně vyjasněných podkladů 

4. týden - průběžná příprava jednoduchých zakázek pro výrobu. 

5. týden - průběžná příprava jednoduchých zakázek, zajištění přehledů realizovaných  

  zakázek pro potřeby evidence a vyhodnocování měsíčních objemu výroby. 

6. týden - průběžná příprava jednoduchých zakázek pro výrobu, zpracování  

  konstrukčních a množstevních materiálových rozpisů dle výkresové  

  dokumentace a přehledu zakázek. 

7. týden  - průběžná příprava jednoduchých zakázek, seznámení s řízením  

  dokumentace podle stanovených pravidel. 

8. týden - průběžná příprava jednoduchých zakázek s postupným seznamováním  

  s přípravou složitějších zakázek. 

9. - 10. týden - příprava složitějších zakázek. 

11. - 12. týden - příprava složitých zakázek. 

 

 Z pohledu společnosti hlavními cíli prvního dne nového pracovníka na pracovišti jsou 

především, co nejpodrobněji jej seznámit s pracovní náplní, co nejvíce přispět k jeho 
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zorientování na pracovišti a zajistit, aby seznámení s pracovní skupinou proběhlo hladce, 

jelikož jde o první a důležitý krok úspěšného procesu sociální adaptace. 

 

4.5.2 Průběh prvního týdne 

 

 První týden na pracovišti hraje rozhodující roli pro úspěšnou či neúspěšnou adaptaci 

nového zaměstnance na pracovišti. Během prvních dnů na pracovišti se pracovník především 

seznamuje s prací ve společnosti, kterou bude pro organizaci vykonávat, a proto na něj je brán 

ohled, jakožto na osobu, která vstoupila do neznámého prostředí a teprve se v něm snaží 

zorientovat.  

 Z pohledu pracovní skupiny se od něj očekává především spolehlivost a ochota ke 

spolupráci. Nováček by měl ukázat, že si své pracovní místo zaslouží a byl pro něj vybrán 

správně. Jestliže mu nastanou problémy měl by je aktivně řešit s patronem nebo s přímým 

nadřízeným, aby byly odstraněny hned v počátku. 

 V průběhu prvního týdne ve společnosti HASIL a.s., probíhá u nově přijatých 

zaměstnanců povinné Školení z oblasti jakosti podle osnovy výcviku a vzdělávání k systému 

jakosti, která je jednotná pro celou organizaci a tvoří ji minimální rozsah následujících 

znalostí: 

- význam systému řízení jakosti – normy ISO řady 9001 

- politika jakosti akciové společnosti 

- související podniková dokumentace, předpisy a příručka jakosti 

- jakost vyráběné produkce s důrazem na jakost, kterou ve své pracovní funkci může 

pracovník bezprostředně ovlivnit. 

 Za provedení vstupního školení odpovídá vedoucí výrobního provozu, vedoucí obchodní 

pobočky, vedoucí technického oddělení, odborní ředitelé. Školitel po absolvování školení 

provede záznam do Zápisníku bezpečnosti práce. U vybraných THP pracovníků je školení 

ukončeno závěrečnou zkouškou.  

 

4.5.3 Průběh dalších týdnů 

 

 Zaměstnanec se adaptuje na práci na svém pracovišti pod vedením patrona, jehož úlohou 

je zaučení nového zaměstnance. V prvních týdnech nový pracovník pouze kopíruje práci 
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patrona. Postupem času jsou mu přidělovány konkrétní pracovní úkoly, které jsou po splnění 

kontrolovány a hodnoceny patronem, čímž dává zaměstnanci bezprostřední zpětnou vazbu na 

vykonanou práci. 

 

4.5.4 Konec třetího a šestého týdne 

 

 Probíhá průběžné ústní hodnocení s přímým nadřízeným. Zaměstnanec je požádán o 

sebehodnocení a dále se přihlíží k názorům patrona. Zaměstnanec je vyzván, aby se vyjádřil 

k práci, zda mu některá její část nedělá problémy, jestli nemá potřebu zopakování určitých 

dílčích kroků nebo chce naopak zrychlit tempo procesu. Stanoví se cíle pro další období. 

 

4.5.5 Závěrečné hodnocení nástupní praxe 

 

 Probíhá konečné hodnocení nástupní praxe přímým nadřízeným za účasti patrona s cílem 

zhodnocení období zapracování, posouzení všech předpokladů stanovených pro výkon práce 

na daném pracovním místě. 

 

V závěrečném hodnocení se hodnotí - dosažená úroveň v těchto kategoriích: 

- zhodnocení pracovního a sociálního chování pracovníka, 

- poskytnutí zpětné vazby zaměstnanci o jeho dosavadní práci, 

- identifikace potřeby doškolení, 

- stanovení individuálních, výkonových, rozvojových cílů zaměstnance, 

- zjistit spokojenost zaměstnance, případné překážky v práci. 

 

Kritéria pro hodnocení  adaptačního procesu nového pracovníka v HASIL a.s.: 

 

- předpoklady pro výkon práce – znalosti, dovednosti, odborné předpoklady, 

- pracovní chování, 

- ochota přijímat úkoly, úsilí při plnění úkolů, dodržování instrukcí a pravidel, 

odpovědný přístup, využívání pracovní doby, 

- sociální chování – ochota ke spolupráci, jednání s lidmi, vztah ke spolupracovníkům, 

začlenění do kolektivu, 
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- vlastnosti – samostatnost, spolehlivost, vytrvalost, nápaditost, flexibilita, odolnost vůči 

stresu. 

 

 Přímý nadřízený nového zaměstnance je povinen o konečném hodnocení vystavit 

formulář „Vyhodnocení nástupní praxe“(Příloha č.4), ve kterém uvede hodnocení 

zaměstnance a závěry, ve kterých uvádí, zda zaměstnanec bude i nadále pokračovat v řádném 

pracovním poměru ve společnosti HASIL a.s.  

 

4.6 Výsledky dotazníkového šetření a analýzy formulářů používaných  

       v rámci adaptace 

            

 Kromě výše uvedeného popisu, jsem k rozboru současného stavu průběhu adaptace THP 

pracovníků společnosti Hasil a.s. provedla dotazníkové šetření u zaměstnanců, kteří úspěšně 

prošli procesem adaptace, dále rozhovory s vedoucími pracovníky úseků společnosti a 

analýzu formulářů používaných v průběhu adaptace ve společnosti. 

 

4.6.1 Výsledky hodnocení průběhu adaptace zaměstnanci 

 

 Pro průzkum názoru zaměstnanců na proces adaptace jsem vytvořila dotazník 

s uzavřenými otázkami (Příloha č.5). Dotazník vyplnilo 12 THP pracovníků společnosti Hasil 

a.s., kteří úspěšně ukončili adaptační proces v období roku 2009 a prvního čtvrtletí roku 2010.  

Otázky byly rozděleny na 2 části: 

 

1. V den nástupu na pracoviště: 

1. 

Byl Vám představen Váš přímý nadřízený? 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že všem respondentům byl představen přímý 

nadřízený. 

2. 
Byl/a jste seznámen/a s organizační strukturou společnosti? 

100% respondentů odpovědělo na tento dotaz ANO. 

3. 
Byli Vám představeni členové pracovní skupiny? 

Odpověď u 100% respondentů zněla ANO. 
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4. 
Byl/a jste seznámen/a s pracovní náplní? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 

5. 
Byl Vám přidělen patron? 

Patron byl přidělen 100% respondentů. 

6. 
Byl/a jste seznámen/a s „Plánem nástupní praxe“ pro Vaší funkci? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 

 

 

2. V dalším průběhu procesu adaptace:    

     

7. 

Byl Vám věnován dostatek času a pozornosti při adaptačním kolečku na jiných 

oddělení společnosti? 

Z dotazovaných respondentů, uvedlo 9 respondentů, což je 75 % všech 

dotazovaných, že jim byl věnován dostatek času a pozornosti. 

 

8. 

Byly Vám při zadávání úkolů patronem či přímým nadřízeným dostatečně 

vysvětleny cíle úkolu? 

Z dotazovaných respondentů uvedlo 9 respondentů, což je 75 % všech 

dotazovaných, že cíle úkolů byli vysvětleny dostatečně. 

9. 

Byla Vám poskytnuta po splnění úkolu vždy zpětná vazba ze strany zadavatele? 

Z dotazovaných respondentů, uvedlo 8 respondentů, což je 67 % všech 

dotazovaných, že jim byla po splnění úkolu vždy zpětná vazba od zadavatele. 

10. 

Probíhaly schůzky hodnocení průběhu Vašeho adaptačního procesu 

v předepsaných termínech? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 

11. 

Věnoval Vám patron dostatek času? 

Z dotazovaných respondentů uvedlo 11 respondentů, což je 92 % všech 

dotazovaných, že jim patron věnoval dostatek času. 

12. 

Probíhala Vaše pracovní adaptace v souladu s přiděleným „Plánem nástupní 

praxe“? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 
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13. 
Byl/a jste spokojen/a s přístupem pracovní skupiny? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 

14. 
Je délka adaptačního období odpovídající? 

100% respondentů odpovědělo ANO. 

15. 

Byl/a jste celkově spokojen/a s průběhem adaptačního procesu? 

Z dotazovaných respondentů uvedlo 10 respondentů, což je 83 % všech 

dotazovaných, že byli spokojeni s průběhem adaptačního procesu. 

 

 Z uvedených odpovědí bylo zjištěno, že stanovený adaptační proces ve společnosti  

v průběhu nástupního dne je dodržován. Za pochybení považuji nedostatečný čas, který je 

věnován novým pracovníkům při tzv. adaptačním kolečku na ostatních odděleních 

společnosti. Z odpovědí respondentů také vyplývá, že existuje nedostatečná komunikace 

patrona a přímého nadřízeného směrem k novému pracovníkovi při vyjasňování cílů a také 

není dostatečně, poskytována novému pracovníkovi zpětná vazba, po splnění úkolu ze strany 

zadavatele. 

 

4.6.2 Výsledky hodnocení průběhu adaptace vedoucími pracovníky 

            

 Pro zjištění názorů a hodnocení průběhu adaptace jsem zvolila formu rozhovoru se 4 

vedoucími pracovníky, kteří v průběhu roku 2009 a první čtvrtletí roku 2010 přijímali na své 

o nové zaměstnance. 

1. Považujete postup adaptace, který je stanovený ve společnosti za přijatelný? 

 Všichni dotázaní mi odpověděli kladně. 

 

2. Kolik THP pracovníků v období roku 2009 a počátkem roku 2010 jste propustil 

 v průběhu adaptačního období (zkušební doby)? 

 Z odpovědí vedoucích mi bylo řečeno, že celkem 2 pracovníci byli propuštěni v průběhu 

  adaptačního období. 

 

3. Jaká je nejčastější příčina pro zrušení pracovního poměru s pracovníkem během 

adaptačního období? 

 Nejčastější odpověď zněla z důvodů neodpovídajícího pracovního výkonu. 
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4. Kolik THP pracovníků v období roku 2009 a počátkem roku 2010 odešlo (dalo  

 výpověď) ze společnosti v průběhu adaptačního období (zkušební doby)? 

 Z odpovědí vedoucích mi bylo řečeno, že přijali od 2 nových pracovníků během  

 adaptačního období výpověď. 

 

5. Jaké jsou nejčastější důvody udávané zaměstnancem při odchodu ze společnosti  

 v průběhu adaptačního období? 

 Za hlavní důvody odchodu jsou udávány: příliš náročná práce, nespokojenost se mzdou, 

 práce se neshoduje s představami, které o pozici měl během přijímacího řízení. 

 

6. Považujete roli patrona v průběhu adaptace za významnou? 

 Všichni dotazovaní odpověděli ano. 

 

7. Stalo se někdy, že v průběhu adaptačního procesu jste musel změnit patrona nového 

 pracovníka? 

 Všichni dotazovaní odpověděli shodně, že ne. 

 

 Z uvedených odpovědí vyplývá, že 12 přijatých pracovníků během období roku 2009 a 

prvního čtvrtletí roku 2010 se ve společnosti úspěšně adaptovalo. Čtyři pracovníci se 

adaptovali neúspěšně, jelikož společnost opustili během zkušební doby. Z celkových 16 

přijatých pracovníků bylo neúspěšně adaptováno 25% pracovníků. Dá se tedy konstatovat, že 

jsou určité nedostatky ve výběrovém i adaptačním procesu. Bylo by vhodné se těmito 

nedostatky hlouběji zabývat. 

.  
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5. Návrhy na zlepšení současné situace 

 

 V provedené analýze jsem zjistila mírné odchylky od procesu, který je stanoven ve 

společnosti. Mezi nedostatky v průběhu adaptace řadím nedostatek času, který je věnován 

pracovníkům v průběhu tzv. adaptačního kolečka, během kterého je nový pracovník 

seznamován s práci na jiných odděleních společnosti, pro utvoření přehledu o fungování 

společnosti jako celku. Příčinou, že se tak děje, považuji nedostatečnou komunikaci 

odpovědných pracovníků jednotlivých oddělení směrem ke svým podřízeným o termínu, kdy 

se na jejich oddělení dostaví nováček, ale také špatně načasovaný termín konání adaptačního 

kolečka ze strany přímého nadřízeného nového pracovníka. Za hlavní příčinu, proč tomu tak 

je, považuji nedostatečnou komunikaci mezi všemi účastníky adaptačního kolečka. Odborní 

pracovníci jednotlivých oddělení společnosti by přímého nadřízeného nového pracovníka měli 

informovat o termínech, kdy je na jejich odděleních volněji, tak aby se pracovníci oddělení 

mohli dostatečně věnovat novému pracovníkovi. 

 Hlavním důvodem pro ukončení pracovního poměru během adaptačního období ze strany 

vedoucích pracovníků byl uváděn nedostatečný pracovní výkon nového pracovníka. 

V takovém případě by vedoucí pracovníci měli zvážit, zda výběr zaměstnanců probíhající  

pouze metodou výběrového rozhovoru dostatečně vypovídá o schopnostech uchazeče. 

Doporučila bych pro větší efektivitu výběru zaměstnanců, použít kombinaci více metod 

výběru např. výběrového rozhovoru a testování ( testy odbornosti, testy ukázky práce ). Ke 

zvážení je také, zda vedoucí dostatečně splňuje nároky kladené na znalosti a dovednosti 

tazatelů výběrového rozhovoru.  

 Mezi hlavní důvody odchodu zaměstnanců během pracovní adaptace bylo uvedeno, že se 

neshoduje s představami, které uchazeč o pozici nabyl během přijímacího řízení. Zde spatřuji 

příčinu, v nedostatečném a správném představení náplně pracovní pozice, během přijímacího 

řízení. Uchazeč si poté vytvoří mylnou představu o pracovní náplni pozice a častokrát bývá 

v průběhu adaptace rozčarován.  

 Zaměstnanci také jako důvod svého odchodu během adaptačního období uvádějí, že se 

jedná o příliš náročnou práci. Za hlavní příčinu tohoto tvrzení považuji nedostatečnou 

komunikaci mezi patronem, přímým nadřízeným a novým pracovníkem, při zadávání úkolů a 

objasňováním cílů zadaného úkolu. Zadavatel si v některých případech neověřuje, zda 
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nováček zadaný úkol pochopil a to má za následek chybné plnění úkolu a pocit nováčka, že 

práce je příliš náročná. Proto je nutné se na tuto oblast zaměřit. Zadavatel by si měl vždy 

dostatečně ověřit, zda pracovník dostatečně pochopil zadaný úkol a to před začátkem jeho 

plnění, v průběhu plnění, zpětným dotazováním a průběžnou kontrolou. 

 Další problém, který provedená analýza odhalila je, že se nedostatečně poskytuje zpětná 

vazba zadavatele směrem k novému pracovníkovi po vykonání zadaného úkolu. Zpětnou 

vazbu považuji za podstatný prvek adaptačního procesu, který pomáhá utvářet a zdokonalovat 

vztah nového pracovníka k práci.   

 Za velký problém, který byl analýzou formulářů používaných během adaptačního procesu 

odhalen, považuji nedostatečné zhodnocení procesu adaptace jen prostřednictvím formuláře 

„Zhodnocení nástupní praxe“ (Příloha č.4), který přímý nadřízený nového pracovníka 

vypisuje na konci adaptačního období tj. po uplynutí 12 týdnů. Považuji tento formulář za 

nedostačující, jelikož neumožňuje zaznamenání hodnocení průběhu adaptace ze strany 

zaměstnance. 

 Navrhuji proto, aby pro zhodnocení průběhu adaptačního procesu byl zaveden ještě 

závěrečný dotazník pro nového pracovníka s otázkami ke zhodnocení všech oblastí 

adaptačního období. Vytvořený dotazník by měl obsahovat všechny důležité body průběhu 

adaptace na pracovišti u THP pracovníka a to: získané znalosti a dovednosti, zhodnocení 

přístupu patrona, zhodnocení pracoviště, zhodnocení přístupu pracovní skupiny. Otázky 

v dotazníku by měli být hodnoceny škálou v rozmezí 1 až 5, kdy 1 znamená výborně, zcela 

souhlasím a 5 znamená nedostatečně, zcela nesouhlasím. 

 

Zhodnocení získaných znalostí a dovedností: 

• Jak byste ohodnotil/a svou znalost práce s interním informačním systémem: 

• Ohodnoťte, jak jste schopen/a vykonávat Vaší práci : 

• Znáte interní  předpisy určené pro Vaší pozici? 

• Dovedete se orientovat v jednotlivých odděleních společnosti? 

• Ohodnoťte průběh školení v oblasti jakosti: 

• Ohodnoťte průběh adaptačního kolečka na ostatních odděleních společnosti: 
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Zhodnocení přístupu patrona: 

• Ohodnoťte  přístup patrona: 

• Pozornost věnovaná Vám ze strany patrona byla dostačující? 

• Jak byste ohodnotil/a četnost předávání zpětné vazby ze strany patrona: 

• Cíle zadaného úkolu Vám byly vyjasněny dostatečně? 

• Jak byste ohodnotil/a četnost konání průběžných kontrol během plnění úkolu? 

• Ohodnoťte celkovou práci patrona: 

          

Zhodnocení pracoviště : 

•   Jste spokojen/a  s náročností Vaší práce? 

•   Shoduje se náplň Vaší práce, s tím co jste se o ní dozvěděl/a během výběrového a 

přijímacího řízení? 

•   Ohodnoťte spokojenost se svým pracovním prostředím: 

•   Jak jste spokojen/a s technickým vybavením pracoviště? 

•   Jste spokojen/a s pracovní dobou? 

 

Zhodnocení přístupu pracovní skupiny: 

•    Ohodnoťte chování pracovní skupiny k vám: 

•    Jak se cítíte uvnitř pracovní skupiny: 

 

 V navrženém dotazníku nový pracovník jsou obsaženy otázky, které postihují hlavní 

situace a pocity, se kterými se nový pracovník setkává během adaptačního procesu. 

Dotazníkem získá přímý nadřízený také zpětnou vazbu na práci ostatních účastníků 

adaptačního procesu. 
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6. ZÁVĚR 

 

 Průběh sociální a pracovní adaptace je velmi důležitý pro začlenění nových pracovníků 

do pracovního prostředí a kolektivu. Kvalitně připravený adaptační proces, napomáhá 

zkracovat období, ve kterém nový pracovník nepodává plný pracovní výkon, ale především 

poznává všechny aspekty práce, které pozice na níž byl přijat, přináší. Toto období je pro 

organizaci spíše ztrátové, jelikož výdaje, které do nově přijatého zaměstnance vkládá, značně 

převyšují příjmy. Za klíčový prvek úspěšnosti adaptačního procesu považuji kvalitně 

zpracovaný adaptační plán, který musí být akceptován a dodržován všemi účastníky 

adaptačního procesu.  

 Cílem bakalářské práce bylo analyzovat průběh sociální a pracovní adaptace nových 

zaměstnanců ve společnosti Hasil a.s. a navrhnout opatření ke zlepšení současné situace. 

Průběh adaptace nových zaměstnanců této společnosti je akceptován a stanovené podmínky 

většinou dodržovány. Adaptační proces ve společnosti je nastaven tak, aby nový zaměstnanec 

byl v jeho průběhu seznámen nejen s náplní své práce, ale také s celou společností a tím 

zprostředkovává zaměstnanci možnost ztotožnit se s postoji organizace při budování loajality 

vůči společnosti jako zaměstnavateli. 

 Odchylky od stanoveného procesu jsou zapříčiněny především nedostatečnou 

komunikací. Pro vyřešení této odchylky navrhuji proškolování v oblasti komunikace 

pracovníků, kteří se podílejí na adaptačním procesu, zejména vedoucích pracovníků a 

patronů. 

 Dalším návrhem na zlepšení je zavedení dotazníku pro nové zaměstnance, kteří  úspěšně 

prošli adaptační procesem ve společnosti a prostřednictvím kterého bude poskytnuta zpětná 

vazba na jeho průběh. Dotazník obsahuje otázky, které jsou zaměřeny na zhodnocení hlavních 

oblastí adaptačního procesu a to přístupu patrona, pracovní skupiny, pracoviště. Tento 

dotazník je velmi užitečný nástroj, který se dá obměňovat podle toho na jakou oblast adaptace 

se chce společnost zaměřit 

 Systém výběru zaměstnanců jen prostřednictvím výběrového pohovoru považuji za 

nedostačující, a proto navrhuji, aby bylo při výběru použito kombinace více metod výběru 

jako např. výběrového pohovoru společně s testováním – odborných znalostí, ukázkou práce, 

které by vedly ke zlepšení výběru uchazečů. 
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 Na základě těchto návrhů by měl být celý průběh adaptace efektivnější a měl by vést 

k vyšší spokojenosti nových zaměstnanců a snížení odchodů nových zaměstnanců v průběhu 

adaptačního období, což bylo cílem mé bakalářské práce. 
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Seznam zkratek:  
 
a.s. akciová společnost 

THP technickohospodářský pracovník 

ZP Zákoník práce 

TPV technická příprava výroby 

ISO International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 

 normalizaci 
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