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1.  Úvod 

 

Hlavním cílem výběru, přijímání a zapracování nových lidí, je vybudovat si tým lidí 

schopných a ochotných přispívat při dosahování společných cílů v jakémkoliv podniku. A to 

je jeden z důvodů, proč jsem si pro svou diplomovou práci zvolila téma „Analýza výběru a 

adaptace zaměstnanců v konkrétním podniku“. 

 

Uvedené personální činnosti budu analyzovat ve společnosti X. Jelikoţ jsem se s vedením této 

společnosti dohodla, ţe nebudu uţívat její skutečný název, pro účely této práce jej budu 

nazývat právě společnost X.  

 

Důvody pro můj výběr jsou zásadní. Nejen, ţe se jedná o největšího výrobce oceli 

v republice, ale také ţe s více neţ  300 000 zaměstnanci v šedesáti zemích světa patří mezi 

největší zaměstnavatele vůbec. Dalšími argumenty pro moji volbu jsou ty, ţe tato společnost 

byla v minulém roce zvolena třetím nejlepším zaměstnavatelem v České republice a o pár 

měsíců později získala 1. místo v kategorii „Zaměstnavatel regionu 2010“ pro kraj 

Moravskoslezský. 

 

Cílem mé práce bude posouzení stávajícího stavu v oblasti výběru a adaptace zaměstnanců ve 

výše uvedené společnosti a na základě získaných informací navrhnout moţná zlepšení tohoto 

základního personálního procesu. 

 

Dále se v práci zaměřím na nově vzniklý dlouhodobý trénink pro čerstvé absolventy středních 

a vysokých škol – „Trainee pool“. Mým dílčím cílem bude tedy zhodnocení současného 

působení tohoto programu, jehoţ  úkolem je vychovat generaci mladých odborníků. 

 

Pro tento účel se má práce opírá nejen o teoretický podklad, ale také o popis společnosti ze 

současného personálního hlediska. Záměrem je tedy zjištění, zda se v ní v současné době 

objevuje kvalitní personální systém, který vyhovuje nejen personalistům, ale především 

zaměstnancům. 
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V první části diplomové práce se budu věnovat teoretickým poznatkům a pojmům týkajícím 

se vybraných personálních činností. Součástí bude také charakteristika a bliţší seznámení 

s vybranou metodikou řešení. Cílem teoretické části práce bude přiblíţení současných teorií 

týkajících se řízení lidských zdrojů a celkového procesu zajištění zaměstnanců. Dále se 

zaměřím na charakteristiku vybraného podniku, a to převáţně z personálního pohledu. 

 

V praktické části budu analyzovat pomocí vybrané metodiky uvedené personální činnosti a 

také se budu věnovat současné činnosti dlouhodobého tréninku „Trainee pool“.  

 

Kompletní analýza se stane podkladem pro mé návrhy změn a doporučení personálnímu 

oddělení, která se budou týkat výše zmíněných oblastí. Od provedené analýzy očekávám 

poodhalení skutečností, které by do budoucna mohly pozitivně ovlivnit celý proces náboru 

nových zaměstnanců a hlavně posléze posílit jejich spokojenost na nově nabytém pracovním 

místě. 

 

Zaměstnanci v kaţdém podniku představují značný potenciál, jehoţ přínos se nedá ničím 

nahradit. Proto je třeba výběru těch nejlepších a nejvhodnějších pracovníků věnovat 

maximální pozornost, a to hlavně z důvodu, ţe uspěchaná volba můţe pro organizaci 

znamenat značně nepříznivé důsledky. 
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2. Teoretická část 

 

Pro zpracování této části jsem provedla rozbor odborné literatury, za účelem vysvětlení 

klíčových pojmů, které se v diplomové práci objevují. Teoretická část pojednává o lidském 

kapitálu a o jeho řízení ve společnostech obecně. Hlavně se zde zaměřuji na proces získávání 

a výběr pracovníků, ale také na to, co přichází po úspěšném absolvování tohoto přijímacího 

procesu a tím je samozřejmě adaptace na novém pracovním místě. Na konci teoretické části se 

budu pouze orientačně a informativně věnovat také výcviku a tréninku zaměstnanců. 

 

Častým pojmem uţívaným k vystiţení specifiky lidského jednání a chování  a posléze i 

v organizacích – je také označení lidský faktor. Ve svém původním významu ovšem tento 

pojem neoznačuje personál, nýbrţ široký okruh psychofyziologických, psychických a 

sociálně-psychologických lidských vlastností, rysů a charakteristik, které se projevují 

v konkrétní lidské činnosti a ovlivňují její spolehlivost, efektivnost a kvalitu. Lidé jsou vedle 

technických prostředků, materiálních, finančních zdrojů, potřebných znalostí (know-how) a 

informací dalším svébytným a nepostradatelným druhem zdroje kaţdé organizace, potřebným 

proto, aby plnila své cíle. 

 

Personál, neboli lidské zdroje, představuje nepochybně jednu z konkurenčních předností a 

jeden z kritických faktorů úspěšnosti firem. Firmy, jejichţ management věnuje lidským 

zdrojům náleţitou pozornost a odpovídající organizační úsilí, se zpravidla vyznačují vyšší 

iniciativou a loajalitou personálu, jeho větší pruţností a přizpůsobivostí, lepšími pracovními 

výsledky, vyššími tvůrčími schopnostmi,větší ochotou lidí nasazovat své síly ve prospěch 

dosaţení podnikových cílů i schopností podnikat určité kroky při překonávání překáţek.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 
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2.1  Základní pojmy 

 

Základními pojmy v této problematice jsou personalistika, personální útvar, personální 

činnosti a personální řízení. Bez kvalitního pilíře, jakým personální oblast beze sporu je, můţe 

v dnešní konkurenční době obstát málokterá organizace. 

 

Personalistika znamená obor, jehoţ předmětem je personál organizací různého druhu a 

vytváření příznivých podmínek pro jeho uplatnění, vyuţití a rozvoj ve prospěch dosaţení 

provozních a rozvojových cílů organizací. Pojem personalistika je také souhrnným a obecným 

označením pro ty organizační funkce, agendy a činnosti, jeţ slouţí personálnímu zajištění 

provozu a rozvoje organizace (jinak také personální činnosti). 

 

Základním úkolem personálního útvaru v podniku je především vytváření vhodné firemní 

kultury, kde je moţno prosazovat zvolenou personální politiku a to na úrovní strategické, 

taktické i operativní. Je třeba, aby si řídící pracovníci uvědomili význam kvalitní personální 

práce. 

 

Personální činnosti zahrnují získávání, pracovní zařazování, zajišťování personální přípravy, 

odměňování, vyuţití a rozvoj personálu organizace jako pracovní síly a zdroje nezbytného pro 

dosaţení organizačních cílů.
2
 

 

Personální řízení neboli řízení lidských zdrojů se zabývá řízením podnikového sociálního 

procesu subsystému a zaměřuje se na vše, co se týká člověka v jeho pracovním procesu. To je 

např. získávání, formování, fungování člověka, vyuţívání jeho pracovní síly, organizování a 

propojování jeho činností, zvyšování a vyuţívání jeho pracovních schopností, formování jeho 

vztahu k práci apod. 

 

 

 

 

                                                 
2 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 
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2.1.1 Úkoly a funkce řízení lidských zdrojů 

 

Úkoly, které by dnes mělo plnit správné řízení lidských zdrojů, jsou nemalé. Patří mezi ně 

především: 

 předpovídání a plánování strukturální potřeby lidských zdrojů v odpovídající struktuře 

profesí, vzdělání, věku, schopností a dovedností, 

 předpovídání nabídky lidských zdrojů a plánování získávání a výběru pracovníků a 

jejich stabilizace, 

 vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních sil v podniku, 

 zabezpečení optimálního vyuţívání pracovních sil, 

 formování dobrých týmů, pracovních kolektivů aj. 

 zabezpečování personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku, 

 sledování a zajištění dodrţování všech zákonů a nařízení v oblastí práce a lidských    

práv, 

 vytváření dobré zaměstnanecké pověsti podniku v nejbliţším i širokém okolí. 

To znamená především plánování a realizaci správné flexibility lidských zdrojů, tj. zařazení 

člověka na správné místo. Tato flexibilita lidí musí být systematicky budována, musí k ní být 

pouţívány adekvátní nástroje a musí být vytvořena příznivá podniková atmosféra, která 

podnikovou profesní a sociální mobilitu podporuje. 

 

Jak vyplývá z výše uvedených poţadavků na činnosti tohoto útvaru měl by tento útvar 

vykonávat následující funkce v systému podnikového řízení: 

 vytvářet a rozvíjet optimální podnikovou organizaci, 

 provádět stálou analýzu pracovních míst v podniku, 

 prognózovat a plánovat potřebu pracovních sil k dosaţení dlouhodobých cílů, 

 provádět výpočty potřeby pracovních sil, 

 sledovat populační vývoj, 

 získávat pracovníky pro plnění úkolů organizace,  

 vybírat a najímat pracovníky z uchazečů,  

 rozmisťovat pracovníky tak, aby byly optimálně vyuţity jejich schopnosti, 

 orientovat a vzdělávat pracovníky organizace, 

 vytvářet motivační systémy, 

 vytvářet systémy odměňování, 

 pomáhat zaměstnancům při řešení jejich osobních problémů, 

 vytvářet a realizovat systémy sociální práce, 
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 zajišťovat rozvoj manaţerů, 

 vytvářet, zajišťovat fungování personálního informačního systému a jeho aktualizaci.
3
 

 

2.2 Získávání zaměstnanců 

 

Získávání zaměstnanců je činnost, která má v podniku zajistit to, aby volná pracovní místa 

přilákala dostatek odpovídajících uchazečů o tato místa, a to v daném termínu a také 

s přiměřenými náklady. Efektivnost daného procesu se zvyšuje, pokud se podaří nalézt 

kompromis mezi potřebami uchazeče a potřebami organizace. Proces získávání pracovníků 

začíná v okamţiku, kdy se uvolní pracovní místo v daném podniku. To můţe být uvolněno 

z důvodu odchodu pracovníka do důchodu, podáním výpovědi (ze strany zaměstnance i 

zaměstnavatele) nebo vznikem nového pracovního místa. 

 

Procesu získávání zaměstnanců se v podnicích všeobecně věnuje méně pozornosti neţ 

samotnému výběru, avšak získávání zaměstnanců je neméně důleţité. Je snadné pochopit, 

proč tomu tak je: získáváním je určen vzorek uchazečů, kteří později projdou procesem 

výběru.
4
 

2.2.1  Zdroje pracovních sil – trh vnější a vnitřní 

 

Zdroje pro získávání pracovních sil rozděluje zpravidla na vnější (externí trh práce) a vnitřní 

(interní trh práce). Dlouhou dobu se při získávání zaměstnanců organizace orientovaly 

převáţně na vnější zdroje. Pro tuto činnost se vţil název „nábor zaměstnanců“, ale dnes se 

zaměřují také na zdroje vnitřní, neboť si uvědomují výhody, kterých mohou dosáhnout.  

 

Vnitřním trhem práce rozumíme stávající zaměstnance působící v organizaci. Ti mohou mít 

zájem o změnu své profese, práce či pracovního zařazení. Výhodou stávajících zaměstnanců 

je jejich znalost organizace, jejich cílů, potřeb a způsobů. Organizace má o těchto 

zaměstnancích velké mnoţství informací zahrnujících pracovní výkonnost, odpovědnost, 

aspiraci atd. 

                                                 
3
 ZLÁMAL, J.; HORVÁTH, M. Řízení lidských zdrojů. 2. opr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 170 s. ISBN 978-

80-244-2287-9. 

4 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 
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Vnějším trhem práce nazýváme ostatní dostupné pracovníky. Můţe jít o pracovníky jiných 

organizací, o nezaměstnané či studenty škol před absolvováním nebo také čerstvé absolventy. 

Zda-li dát přednost vlastním pracovníkům nebo hledat mimo organizaci je dáno především 

popisem pracovního místa, pro které bude daný potenciální zaměstnanec získán.
5
 

 

Jak jsem se jiţ zmínila, organizace ve vyspělých zemích dávají přednost obsazování volných 

pracovních míst ze zdrojů vnitřních, jelikoţ získávání informací o vnitřních zdrojích je 

mnohem snadnější (v případě, kdy jsou k dispozici informace o pracovních místech, 

pracovnících, ví se také předem, kde a kdy dojde k uvolnění pracovníka, který pracovník je 

schopen vykonávat odpovědnější práci apod.). Tímto odpadá zdlouhavé období adaptace na 

práci v organizaci, které u nových pracovníků z vnějšího trhu znamená dočasně niţší pracovní 

výkon, odpadají náklady na drahou inzerci, zjednodušuje se výběr apod.
6
 Oba způsoby 

získávání zaměstnanců mají své výhody, ale také na druhou stranu nevýhody.  

 

Výhody a nevýhody výběru zaměstnanců z vnitřního trhu práce: 
 

Výhody: 

 Vzájemná znalost organizace a uchazeče 

 Motivace pracovníků moţností kariérového růstu 

 Zhodnocení investic do pracovníka 

Nevýhody: 

 Stereotypizace myšlení 

 Systém automatického povyšování uvnitř organizace nemusí generovat schopné 

řídící pracovníky 

 Souboj o pozice můţe negativně ovlivnit interpersonální vztahy 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 ZLÁMAL, J.; HORVÁTH, M. Řízení lidských zdrojů. 2. opr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 170 s. ISBN 978-

80-244-2287-9. 

6  KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů : základy moderni personalistiky. 4. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-

168-3. 
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Výhody a nevýhody výběru zaměstnanců z vnějšího trhu práce: 
 

Výhody: 

 Širší nabídka pracovníků 

 Moţnost přínosu nových pohledů postupů a zkušeností 

 Větší rychlost získání vhodného pracovníka neţ v případě jeho vzdělávání a 

vychovávání z řad stávajících pracovníků 

Nevýhody: 

 Nákladnost systémů výběru pracovníků 

 Niţší objem a kvalita dat o zájemci 

 Nutnost adaptace, zapracování a sţití se jak s pracovním kolektivem, tak 

s pracovní kulturou organizace
7
 

2.2.2  Kombinovaná forma získávání zaměstnanců 

 

Tato forma vyuţívá principy a postupy jak vnitřního, tak vnějšího typu. Zahrnuje jak 

přijímání nově příchozích osob, tak i pohyb pracovníků v rámci podniku. Kombinovaná 

forma se můţe vyskytnou za různých okolností jedná se zejména o situace, kdy organizace 

začne s vnitřními zdroji, poté zjistí, ţe ţádný uchazeč není vhodný a proto pokračuje dále 

vnějšími zdroji. Nebo naopak začne s vnějšími zdroji a posléze usoudí, ţe ţádný z nabízených 

uchazečů se na danou práci nehodí lépe, neţ některý z okruhu stávajících zaměstnanců. 

Podnik můţe získávat zaměstnance z vnitřních a vnějších zdrojů současně, tím nabízí stejné 

moţnosti pro všechny uchazeče. Můţe tak obsadit prázdné místo pohybem vlastních 

zaměstnanců firmy.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 ZLÁMAL, J.; HORVÁTH, M. Řízení lidských zdrojů. 2. opr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 170 s. ISBN 978-

80-244-2287-9. 

8 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 
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2.2.3  Metody získávání zaměstnanců 

 

Organizace má na výběr velkou škálu metod získávání zaměstnanců. Při výběru nejvhodnější 

metody záleţí především na typu obsazované pozice a také na tom, jak rychle je třeba místo 

obsadit. Je třeba počítat i s ostatními faktory, jako jsou např. finanční, časová a 

administrativní náročnost metody. 

 

Nejčastěji vyuţívané metody jsou: 

 

 Úřady práce 

Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje 

zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na 

ovlivnění nabídky a poptávky práce. Uchazečům o zaměstnání poskytuje hlavně sluţby 

spojené se zprostředkování vhodného zaměstnání či můţe zabezpečit rekvalifikaci, vyţaduje-

li to jejich uplatnění na trhu práce. Své sluţby úřad vykonává bezplatně a vystupuje v roli 

zprostředkovatele.
9
 V jiném případě můţe organizace od úřadu získat finanční příspěvek,  

pokud zaměstnává osobu se změněnou pracovní schopností. Nevýhodou je zkreslení počtu 

ţadatelů o místo, jelikoţ ne kaţdý uchazeč o zaměstnání je veden na úřadu práce. 

 

 Spolupráce s personálními agenturami 

Je stále více vyuţívanou metodou získávání zaměstnanců. Výhodou jsou letité zkušenosti 

agentur v sestavování databáze vhodných kandidátů, ze které si můţe zaměstnavatel vybírat. 

Značnou nevýhodou je vysoká cena, kterou tyto agentury za své sluţby poţadují. 

 

 Inzerce v tisku, rozhlase či televizi 

Inzerce je v dnešní době nejrozšířenějších způsobem, jakým lze informovat veřejnost o 

volném pracovním místě v organizaci. Organizace můţe inzerovat v tištěných periodikách, 

v rozhlase nebo také v televizi, přičemţ inzerce v tisku je nejobvyklejší metodou. Inzerce 

v televizním vysílání nepatří mezi upřednostňované metody z důvodu vysokých nákladů na 

uveřejnění. 

                                                 
9 Integrovaný portál MPSV [online]. 2010 [cit. 2011-02-08]. Sluţby a činnosti úřadu práce. Dostupné z WWW: < 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up>. 
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 Inzerce na internetových stránkách  

V posledních letech je inzerce na internetových portálech velmi oblíbená, jelikoţ je velmi 

efektivní a časově nenáročná. Pokud se nejedná o placenou inzerci, její náklady jsou prakticky 

nulové. Uchazeči na tyto stránky vkládají svůj ţivotopis, podle kterého si zaměstnavatel 

vybírá nejvhodnějšího kandidáta. Nejnavštěvovanějšími českými portály se v poslední době 

stávají např. práce.cz či jobs.cz. 

 

 Vývěsky v podniku 

Jedná se o levnou metodu, jak získat zaměstnance. Vývěsky jsou v podniku umístěny na 

viditelném místě, které je dostupné pro všechny zaměstnance. Hlavní nevýhodou je však to, 

ţe je zaměřena pouze na vnitřní zdroje a tímto způsobem oslovíme pouze úzký okruh 

potenciálních zájemců. 

 

 Spolupráce se vzdělávacími  institucemi (agentury, školy) 

Většina organizací nabízí studentům spolupráci na jejich bakalářských či diplomových 

pracích, nabízejí jim dlouhodobou praxi, na jejich základě je moţnost domluvit případnou 

spolupráci po skončení studia.  

 

 Doporučení jiným zaměstnancem 

Tato metoda je nejběţnější u menších firem, kdy zaměstnanec doporučí zaměstnavateli osobu, 

zná její vzdělání, schopnosti a dovednosti. Nejčastějším případem je to, ţe zaměstnanec čerpá 

z okruhu rodinných příslušníků. Za tuto doporučenou osobu svým způsobem ručí, ale také 

záleţí na zaměstnavateli nakolik stávajícímu zaměstnanci věří. 

 

 Samostatné přihlašování  

Uchazeči se v tomto případě hlásí organizacím sami, i kdyţ zrovna není ţádné pracovní místo 

volné. Uchazeč nejčastěji zasílá ţivotopis a informaci o tom, o jaké pracovní místo má zájem. 

Organizace si z těchto uchazečů vytvoří databázi, a v případě potřeby uchazeče vyhledá podle 

daných charakteristik. 

 

 

 

 



 11 

 Veletrhy pracovních příležitostí 

Jedná se finančně i časově náročný způsob získávání zaměstnanců. Jedná se o prezentaci 

podniku, jeho produktů, ale hlavně o nabídku pracovních příleţitostí. Zájemci se mohou 

osobně dozvědět konkrétní informace a popř. si mohou domluvit i další schůzku či  budoucí 

spolupráci. Tyto akce jsou v hojné míře navštěvovány především studenty posledních ročníků. 

 

 Headhunting 

Headhuntig je metoda, kterou se pouţívá hlavně při obsazování pozic ve středním a vyšším 

managementu. Je realizována cestou přímého oslovení potenciálního kandidáta personální 

agenturou. Ta provádí průzkum trhu a najde uchazeče, který přesně odpovídá daným 

poţadavkům organizace.. Jedná se o velice nákladnou metodu, která je vyuţívána jen 

zřídkakdy.
10

 

 

2.3 Výběr zaměstnanců 

 

Zatímco úkolem získávání pracovníků je vyhledávání vhodných uchazečů, úkolem výběru 

pracovníků je posouzení předpokladů těchto uchazečů vzhledem k nárokům daného 

obsazovaného místa a k jejich perspektivnímu vyuţití v podniku a následně k rozhodnutí o 

uchazeči, který se jeví jako nejvhodnější a jako nejlépe vyhovující stanoveným poţadavkům 

na výkon a chování na daném místě. Výběr je tedy strategickou personální činností, protoţe 

ovlivňuje kvalitu pracovníků v daném podniku. 

 

Samotný výběr bývá finančně nákladný a časově náročný, ale z hlediska moţných důsledků 

špatné volby je velmi uţitečné věnovat mu dostatek času i prostředků. Na výběru pracovníků 

by se měli podílet personální specialisté i vedoucí pracovníci. Při výběru je běţné, ţe 

spolupracují mimo jiné také externí odborníci. 

 

 

 

 

                                                 
10

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-80-

247-1407-3. 
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2.3.1 Fáze výběru zaměstnanců 

 

Proces výběru pracovníků se prolíná s procesem získávání pracovníků. 

 

1. Předběžná fáze – objeví se potřeba obsadit volné místo. Následují 3 kroky: 

 Definice příslušného pracovního místa, stanovení základních podmínek na něm 

 Zkoumání kvalifikace, znalostí, dovedností a osobních charakteristik uchazeče, aby 

mohl úspěšně vykonávat práci na daném místě (specifikace pracovního místa) 

 Vycházíme z druhého kroku tj. přesná specifikace poţadavků na vzdělání, kvalifikaci, 

specializaci, délku praxe, zvláštní schopnosti a osobní vlastnosti nezbytné pro to, aby 

uchazeč o zaměstnání byl shledán vhodným.Tyto vlastnosti se často stávají součástí 

nabídky zaměstnání (např. v inzerátu) a stávají se také kritérii při výběru pracovníků. 

Míra jejich plnění rozhoduje o přijetí či nepřijetí daného uchazeče. 

 

2.  Vyhodnocovací fáze - následuje po předběţné fázi s určitým časovým odstupem. Mezitím 

totiţ musí dojít ke shromáţdění dostatečného mnoţství vhodných uchazečů o volné pracovní 

místo. Tato fáze se také skládá z několika kroků, avšak na rozdíl od předběţné fáze, není 

nutno tyto kroky podstoupit. Kaţdý z těchto kroků je spojen s určitou metodou (nebo také 

skupinou metod) výběru. Jen výjimečně je moţno a stačí k výběru pracovníka pouţít jen 

jeden z nich. Zpravidla se pouţívá kombinace dvou nebo více kroků (metod).  

      Jedná se o následující kroky: 

 Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předloţených uchazečem (včetně ţivotopisu) 

 Předběţný pohovor, který má doplnit některé skutečnosti obsaţené v dotazníku a 

dalších písemných dokumentech 

 Testování uchazečů pomocí tzv. testů pracovní způsobilosti nebo pomocí tzv. 

assessment center (diagnostický program) 

 Výběrový pohovor 

 Zkoumání referencí 

 Lékařské vyšetření (pokud je pro dané místo potřebné) 

 Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče 

 Informování uchazečů o rozhodnutí 

Pouţití všech nebo jen některých kroků závisí na povaze pracovního místa a kvalifikovanosti 

práce na něm, mnoţství uchazečů, na zvyklostech panujících v organizaci apod. Tato fáze 

můţe vypadat buď tak, ţe uchazeče necháme absolvovat všechny kroky, které jsme pro 
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příslušné pracovní místo zvolili (kompenzační přístup) nebo po kaţdém kroku budeme 

vyřazovat ty, jejichţ výsledky v daném kroku nebyly dobré (vyřazovací přístup). 

 

Stále častěji se uplatňuje tzv. smíšený (neboli hybridní) přístup, kdy část postupu má 

vyřazovací a část kompenzační charakter. Zpravidla se do kompenzační části postupu zařazují  

testy osobnosti a výběrový pohovor. Souvisí to také s tím, ţe testy osobnosti nejsou příliš 

spolehlivé a mnoha odborníkům se zdá, ţe takový nástroj výběru by neměl rozhodovat o 

vyřazení uchazeče, ale měl by spíš slouţit jako doplňkový zdroj informací o uchazeči.
11

 

 

2.3.2 Metody výběru zaměstnanců  

 

Metody výběru pracovníků jsou vyuţívány k posouzení jednotlivých uchazečů o dané 

pracovní místo s cílem dospět k rozhodnutí, který z nich je pro danou pozici nejvhodnější. 

Existuje řada metod, avšak ţádná z nich nemůţe zcela spolehlivě zaručit úspěšnost vybraného 

pracovníka. V praxi se osvědčila kombinace metod výběru. Níţe se tyto metody pokusím 

popsat jasněji. 

 

Mezi metody výběru pracovníků patří tedy zejména: 

 
 Analýza dokumentace uchazečů: 

- ţivotopis a motivační dopis  

- firemní dotazník  

- ústní či písemné reference, pracovní posudek 

- lékařské vyšetření 

 Výběrový pohovor 

 Testy pracovní způsobilosti 

- výkonové  testy (testy schopností) 

- testy osobnosti 

 Assessment centre (soubor výběrových metod) 

 

Mezi metody výběru je zahrnováno také přijetí pracovníka na zkušební dobu. 

                                                 
11 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů : základy moderni personalistiky. 4. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-

7261-168-3. 
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Životopis – v současnosti je preferovaný strukturovaný ţivotopis, který je přehledný a 

logicky uspořádaný. Přehled týkající se vzdělání a praxe se řadí chronologicky sestupně. 

Přehled praxe (tj. výčet předchozích zaměstnání) by měl obsahovat nejen název organizace, 

ale také pozici, kterou uchazeč vykonával a rovněţ nástin pracovních činností, které na daném 

místě vykonával. Mimo jiné z něj lze vyčíst jak často uchazeč měnil zaměstnavatele, zda 

ukončil studium, jakou měl odpovědnost a pravomoci na minulých místech apod. 

 

Motivační dopis – jedná se o tzv. „průvodní dopis“ k písemným materiálům, které uchazeč 

předkládá. Dopis by měl vzbudit pozornost posuzovatele. Měl by také prezentovat zájem 

uchazeče o pozici v daném podniku a jeho způsobilost pro danou pozici v míře odpovídající 

skutečnosti, bez přehnaného vychvalování sebe samého. V poslední době se jedná o velmi 

rozšířenou metodu, kterou zaměstnavatelé poţadují jako „doplněk“ ţivotopisu. 

 

Firemní dotazník – tento dotazník si společnost vytváří podle svých potřeb. Můţe být 

zkrácený a poţadovat po uchazeči nejdůleţitější údaje, nebo rozsáhlejší i s podrobnými 

informacemi o jeho osobě. Tento dotazník vyplňuje uchazeč buďto osobně při návštěvě 

společnosti a odevzdá jej na personální oddělení, nebo ho můţe vyplnit na webových 

stránkách společnosti a ten je následně odeslán pověřeným osobám. 

 

Ústní či písemné reference a pracovní posudky – jedná se o posudky na uchazeče z jeho 

předchozích pracovišť. Psané posudky bývají povaţovány za spolehlivější proto, ţe se 

předpokládá, ţe co je psáno, je závaţnější. Nevýhodou písemných referencí je, ţe jsou 

volným popisem, jehoţ obsah nemusí mít ţádoucí vypovídací hodnotu. Naopak ústní 

reference jsou cennější, protoţe mohou poskytnou více informací v odpovědích na otázky. 

Nikdy však nelze vyloučit zkreslení jak uţ písemných, tak ústních referencí. Důvodem ke 

zkreslování můţe být buď snaha pomoci odcházejícímu pracovníkovi, nebo mu jsou kladné 

reference přislíbeny k jeho souhlasu s odchodem. 
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Lékařské vyšetření – je vyuţíváno hlavně v případě pracovních míst, na nichţ je předpisy 

dána povinnost lékařské vyšetření vyţadovat. Standardně je vyţadováno pro práci, ve které by 

mohlo dojít k ohroţení zdraví ostatních lidí (běţně v potravinářství) nebo v případech, kdy by 

daná pracovní činnost mohla zhoršit pracovní stav pracovníka, který není v určitém ohledu 

v pořádku.
12

 

 

Výběrový pohovor – účelem výběrového pohovoru je posoudit takové informace o uchazeči, 

které umoţní vhodně předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na pracovním místě a 

porovnat jej s předpověďmi týkajícími se jiných uchazečů. Zahrnují tedy zpracování a 

vyhodnocení informací o schopnostech uchazeče v tom smyslu, zda odpovídají specifikacím 

pracovního místa. Cílem je doplnit údaje z dotazníku konkrétnějšími a podrobnějšími 

informacemi o schopnostech, postojích, zkušenostech a osobních vlastnostech, které lze získat 

pouze při osobním setkání. Aby byl pohovor nejlepší metodou výběru pracovníků, musí být 

dobře připraven. 
13

 

 

Výkonové testy a testy osobnosti – mezi nejznámější výkonové testy (nebo také testy 

praktických dovedností) patří psaní deseti prsty, práce s počítačem nebo manuální zručnost. 

Většina administrativních, odborných či vedoucích pozic vyţaduje uplatnění praktických 

dovedností, které lze hodnotit těmito testy nebo také pomocí praktických cvičení či 

případových studií. Testy osobností mají formu dotazníku. Jsou zaloţeny na známých a 

prověřených teoriích osobnosti. Jsou sestaveny takovým způsobem, aby prověřily povahové 

rysy, osobnostní charakteristiky a preference uchazeče. Je takto moţné zjistit např. introverzi, 

toleranci vůči změnám a stresu či preferování pobytu o samotě či ve skupině (týmu). Některé 

testy jsou známé a byly několik let ve velké míře také pouţívány. V praxi se můţe stát, ţe 

uchazeč jiţ daný test dříve vyplňoval. Jinak řečeno, tento způsob hodnocení je široce 

přijímaný, protoţe uchazeči chápou potřebu přísnosti výběru. 
14

 

 

 

                                                 
12 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-

2497-3. 

13
 ARMSTRONG, M. Handbook of Human Ressource Management Pracice.  10. vyd. London : Kogan Page Limited, 2006. 983 s. ISBN 

10-0-7494-4631-5. 

14 DALE, M. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 181 s. ISBN 978-80-251-1522-0. 
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Assessment centre – neboli „AC“ nabízí komplexnější přístup k výběru pracovníků, jedná se 

o kombinaci několika metod výběru. Assessment centra poskytují dobrou příleţitost pro 

posouzení toho, do jaké míry uchazeči vyhovují kultuře organizace. Umoţňují to nejen 

porovnání jejich chování v různých situacích, ale i testy a pohovory, které jsou součástí tohoto 

postupu. Tato centra rovněţ poskytují uchazečům moţnost vcítit se do organizace a jejich 

hodnot. 

Tvoří jej řada postupů a má zpravidla následující rysy: 

 největší pozornost se soustřeďuje na chování, 

 pouţívají se nejrůznější úkoly, které zachycují a simulují aspekty práce na pracovním 

místě, 

 jako dodatek ke skupinovým úkolům se pouţívají pohovory a testy, 

 výkon je měřen v několika rovinách, 

 několik uchazečů je hodnoceno najednou, 

 za účelem zvýšení objektivity hodnocení se pouţívá několik hodnotitelů či 

pozorovatelů.
15

 

 

Desatero efektivního výběru zaměstnanců v praxi 

 
1. Nejdříve je třeba se ptát koho – na co (koho na jakou práci hledáme), teprve poté jak a 

čím (jakými metodami zjistíme, ţe se jedná o správného člověka) 

2. Kaţdý nábor a výběr je příleţitostí 

3. Zásada 3E (efektivní, etický, ekonomický) 

4. Čtyři pilíře efektivního výběru (personální anamnéza, testy, rozhovor, reference) 

5. Celý proces náboru a výběru je nepřetrţitý 

6. Trychtýřovitý přístup 

7. Výběr jako transplantace 

8. Celý proces je dokumentován 

9. Rozhodují se všichni členové výběrové komise, konečné slovo má manaţer (tj. 

budoucí nadřízený) 

10. Výběrové řízení nekončí rozhodnutím či přijetím pracovníka
16

 

 

                                                 
15 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-80-

247-1407-3. 

 
16 HRONÍK, F. To nejlepší z HR v našich firmách. 1. vyd. Brno : Motiv Press, 2008. 124 s. ISBN 978-80-904133-1-3. 
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2.3.3 Závěrečné vyhodnocení výběrového procesu 

 

Tohoto vyhodnocení samozřejmě provádějí osoby, které se samotného průběhu výběrového 

procesu zúčastnily. 

 

Cílem závěrečného hodnocení je: 

 nejprve stanovit pořadí uchazečů dle dosaţených výsledků, 

 rozhodnout o tom, který uchazeč je nejzpůsobilejší a doporučit jej k přijetí. 

 

2.4 Přijímání a adaptace pracovníků 

2.4.1 Přijímání zaměstnanců 

 

Přijímání (uvádění) pracovníků do společnosti představuje řada procedur, které následují poté, 

co je vybraný uchazeč informován o tom, ţe byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání 

v dané organizaci, a končí během dne nástupu pracovníka do zaměstnání. 
17

 

 

Mimo jiné je přijímání pracovníků také personální činnost, která zahrnuje právní a 

administrativní náleţitosti související s nástupem nového zaměstnance a také jeho uvedení na 

pracoviště.  

 

Pracovní smlouva 
 

Pracovní poměr se podle Zákoníku práce (dále jen ZP) zakládá: 

- pracovní smlouvou 

- jmenováním 

Pracovní smlouva je nejčastějším a nejobvyklejším způsobem vzniku pracovního poměru. Je 

to dvoustranný právní akt, který má určité formální náleţitosti, které je třeba dodrţet. 

Především je předepsaná písemná forma. Aby byla pracovní smlouva uzavřena písemně, musí 

být vyhotovena a podepsána nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. 

Případné pozdější písemné vyhotovení pracovní smlouvy není jiţ písemnou pracovní 

smlouvou zakládajících pracovní poměr, ale pouze písemným potvrzením o obsahu pracovní 

                                                 
17 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů : základy moderni personalistiky. 4. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-

7261-168-3. 
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smlouvy jinak sjednané (ústně). Pro případ nedodrţení povinnosti písemné formy pracovní 

smlouvy ZP nestanoví pokutu za její neplatnosti, takţe platná je i pracovní smlouva uzavřená 

ústně. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích. Jedno vyhotovení smlouvy je 

zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Před uzavřením smlouvy je zaměstnavatel povinen 

seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy 

vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichţ má práci konat.
18

 

 

Evidence zaměstnanců 
 

Po podpisu pracovní smlouvy je nezbytné zařazení nového zaměstnance do personální 

evidence, tzn. pořízení karty nebo jiného nosiče s nezbytnými údaji o pracovníkovi, pořízení 

mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení, vyhotovení průkazu 

zaměstnance apod. V případě, ţe se jedná o nového pracovníka je třeba od předchozího 

zaměstnavatele převzít zápočtový list slouţící pro potřeby důchodového zabezpečení a do 

osmi dnů od vzniku pracovního poměru podat přihlášku k sociálnímu pojištění příslušné 

správě sociálního zabezpečení a přihlášku ke zdravotnímu pojištění zdravotní pojišťovně, pro 

kterou se zaměstnanec samostatně rozhodne. Rozsah údajů pro personální oddělení se můţe 

v jednotlivých organizacích lišit.
19

  

 

Ovšem zaměstnavatel můţe shromaţďovat a dále zpracovávat jen ty osobní údaje 

zaměstnanců, které bezprostředně souvisí s výkonem práce a jsou povinné kvůli jeho 

zákonným povinnostem. Tyto povinnosti vyplývají z různých zákonů. Jsou to zákoník práce, 

zákon o daních z příjmů nebo zákon o nemocenském pojištění. Kromě kontaktních údajů tak 

zaměstnanec musí sdělit i rodné číslo, informaci o státním občanství nebo zdravotním 

postiţení. Zároveň zákoník práce také uvádí názorný výčet toho, na co se zaměstnavatel ptát 

nesmí. Jsou to např. otázky týkající se sexuální orientace, původu, víry, členství v odborové 

organizaci či politických stranách.
20

 

 

                                                 
18 KAHLE, B. Praktická personalistika : po novelách zákoníku práce v roce 2008. 1. vyd. Praha : Pragoeduca, 2008. 242 s. ISBN 978-80-

7310-031-5. 

19 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-

2497-3. 

20
 Otázky v dotazníku musejí mít důvod. Sedmička Frýdek-Místek, 2011, roč. 3, č. 10, st. 18 

 



 19 

2.4.2 Adaptace zaměstnanců 

 

Adaptace je všeobecně chápána jako proces aktivního přizpůsobování se člověka ţivotním 

podmínkám a hlavně jejich změnám. Člověk nepřijímá podmínky, ve kterých ţije, jen 

pasivně, ale snaţí se je přizpůsobit svým potřebám, zájmům, hodnotám či cílům. Adaptace se 

proto týká jiţ zcela konkrétního sociálního prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. 

V kontextu pracovního zařazení lze tak hovořit o adaptaci na pracovní prostředí ve věcných i 

sociálních souvislostech. Adaptaci člověka ve společenském pracovním procesu je moţné 

definovat jako proces vyrovnávání se jedince se skutečností, ve které plní pracovní úkoly. 

Účelem adaptace člověka v pracovním procesu je vytvoření souladu mezi jeho dosavadními 

praktickými, pracovními a sociálními zkušenostmi, odbornými znalostmi na jedné straně a 

specifickými pracovními podmínkami daného pracoviště na straně druhé.
21

 

 

Adaptabilita lidí (schopnost se přizpůsobit prostředí) je rozdílná, lidé mají odlišné 

předpoklady zvládnout změny. Adaptabilita závisí na osobnostních předpokladech a je 

determinována i sociálními podmínkami, které uspokojují sociální potřeby (pocit bezpečí, 

sounáleţitosti a pracovního uspokojení). Adaptabilita člověka je předpokladem zvládnutí 

pracovní činnosti, ale také začlenění do sociálního prostředí, tedy do skupiny a do organizace. 

Adaptace na určité pracovní místo, tj. vyrovnání se jedince s prací a vlivy okolí, závisí kromě 

osobnostních charakteristik člověka rovněţ na jeho profesní úrovni, na pracovních 

zkušenostech, splněných očekáváních ale také na podmínkách adaptace ze strany organizace. 

 

Uvádění nového pracovníka do podniku a na pracoviště 

 
Uvádění nových pracovníků do organizace má čtyři hlavní cíle: 

 překonat počáteční fázi, kdy se všechno novému pracovníkovi zdá neobvyklé, cizí a 

také neznámé, 

 rychle vytvořit v mysli nového pracovníka takový postoj a vztah k podniku, aby se 

zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace, 

 dosáhnout toho, aby nový pracovník podával ţádoucí pracovní výkon v co nejkratším 

čase od nástupu, 

 sníţit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka.
22

 

                                                 
21 NOVÝ, I.; SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 287 s. ISBN 80-247-1705-0. 

22 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-80-

247-1407-3. 
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Role personalisty v adaptačním procesu  

 

Pracovníci personálního útvaru nebo lidé mající na starosti nově příchozí pracovníky by měli 

probrat s kaţdým jedincem hlavní body jeho nastávající funkce ve společnosti, včetně 

maličkostí. Tento způsob je lidštější a umoţňuje pracovníkovi také získat odpovědi na jeho 

moţné otázky. Po skončení tohoto počátečního informování by personalisté měli pracovníka 

doprovodit na jeho pracoviště a představit jej vedoucímu útvaru nebo vedoucímu týmu, který 

pak zabezpečí jeho uvedení do útvaru. Nebo je také moţné nového pracovníka poslat přímo 

na školící pracoviště (pokud v podniku existuje) a do útvaru jej zavést později.  

 

Noví pracovníci se samozřejmě budou zajímat o to, pro koho budou pracovat, s kým budou 

pracovat, jakou práci dostanou první den a jak vypadá jejich pracoviště (rozmístění vchodů, 

východů, umýváren, odpočíváren a místností slouţících k občerstvení). Základní informace 

jim můţe předat zaměstnanec personálního útvaru, ale nejdůleţitějším zdrojem informací je 

vedoucí útvaru nebo vedoucí týmu. Program uvádění pracovníka na pracoviště by měl zahájit 

vedoucí útvaru. Tento vedoucí uvítá nového pracovníka, poskytne mu stručnou informaci o 

práci útvaru a pak jej předá vedoucímu týmu, který zabezpečí podrobnější orientaci 

pracovníka. 

 

Nejlepší variantou je, kdyţ detailní uvádění nového pracovníka na pracoviště provádí 

bezprostřední nadřízený (vedoucí týmu, mistr). Toto uvádění má pět hlavních cílů: 

 dát novému pracovníkovi moţnost, aby se cítil jako doma, 

 zvýšit konkurenceschopnost pracovníka, 

 poskytnout základní informace o pracovních podmínkách a zvyklostech, 

 informovat jej o normách výkonu a chování, jejichţ plnění se od něj očekává, 

  a informovat pracovníka o moţnostech vzdělávání a postupu, které se mu v podniku 

nabízejí.
23

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

23
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-

80-247-1407-3. 
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Formální informační kurzy pro nové pracovníky 
 

Tyto kurzy mohou poskytnout skupině nových pracovníků podrobnější a rozsáhlejší 

informace současně, ale pokud jsou za tuto záleţitost odpovědni bezprostřední nadřízení, není 

nutné je organizovat. Kurz je příleţitost poskytnout informace o organizaci, jejich výrobcích a 

sluţbách, jejím poslání a hodnotách. Můţe pouţívat různé prostředky, jako je video a jiné 

vizuální pomůcky, které běţně nejsou k dispozici v jednotlivých útvarech. Samozřejmě, ţe 

tyto kurzy nemohou plně nahradit neformální orientaci přímo na pracovišti, kde lze nejlépe 

uspokojit další potřebu – dobré zařazení nově příchozího mezi spolupracovníky.  

 

V ideálním případě by měly být tyto kurzy zorganizovány pokud moţno co nejdříve po 

nástupu do zaměstnání. Avšak mohou být také odloţeny aţ do doby, kdy bude v podniku 

k dispozici větší mnoţství nových pracovníků.
 24

 

 

Plán adaptace pracovníka 

 
Kvalitní pomůckou při adaptaci pracovníka jsou tzn. plány adaptace, které sestavuje 

personální útvar. Jedná se o teoretický harmonogram nově příchozího pracovníka. 

Plán adaptace může zahrnovat následující průběh aktivit: 

1. předání základních informací o organizaci a písemných materiálů pro nové 

zaměstnance na personálním útvaru (1. den)  

2. rozhovor s nadřízeným, seznámení pracovníka s jeho kolegy a „patronem“ pro období 

adaptace 

3. školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

4. vstupní školení pro nové pracovníky 

5. prostudování základních informací a písemných materiálů pracovníkem 

6. rozhovor s nadřízeným (v průběhu 1. týdne) 

7. kontakt personálního pracovníka pracovníkem (v průběhu 1. týdne) 

8. rozhovor s nadřízeným (v průběhu 2. týdne) 

9. kontakt personálního pracovníka s pracovníkem (v průběhu 2. týdne) 

10. rozhovor s nadřízeným (3. týden) a další následující rozhovory v průběhu adaptace 

11. další kontakty personálního pracovníka s pracovníkem v průběhu adaptace 

                                                 
24

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 789 s. ISBN 978-80-

247-1407-3. 
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12. závěrečné písemné hodnocení průběhu adaptace pracovníkem 

13. závěrečné hodnocení průběhu adaptace nadřízeným 

14. rozhovor nadřízeného s pracovníkem k průběhu jeho adaptace. 

 

Do harmonogramu adaptace je třeba zařadit vzdělávací aktivity v souladu s vytvořeným 

plánem vzdělávacích aktivit v období adaptace.  

 

V rozhovorech by měl nadřízený i personalista zjišťovat spokojenost pracovníka. Měli by také 

sledovat, jak se pracovník adaptuje na prostředí organizace a jak se začleňuje do pracovní 

skupiny, měli by s ním hovořit o dojmech z organizace, ze spolupracovníků a na neposledním 

místě také z jeho práce.
25

 

 

2.4.3 Výcvik a trénink zaměstnanců 

 

Výcvik v prostředí společnosti 
 

Dovednosti zaměstnanců můţeme dělit na tři skupiny: 

 technické, 

 interpersonální, 

 a dovednosti pro řešení problémů. 

 

Většina výcviků poskytnutých firmami je zaměřena na aktualizaci zvýšení technických 

dovedností, včetně základních dovedností jako jsou schopnosti číst, psát, počítat včetně 

specifických kvalifikací na určité práce. Téměř kaţdý zaměstnanec patří do jedné z výše 

uvedených skupin. V určité míře jeho výkonnost závisí na schopnosti efektivní komunikace se 

svými kolegy a také manaţery. Někteří zaměstnanci mají vynikající mezilidské vlastnosti, ale 

mnozí je potřebují teprve získat. A právě proto potřebují výcvik. Takové typy programů 

zpravidla obsahují téma, jak lépe naslouchat, jak přesněji sdělovat své nápady a názor, a jak 

redukovat konflikty. Mnoho zaměstnanců musí řešit různé problémy, zejména není-li jejich 

práce rutinní. Pro tyto případy jsou vhodné výcvikové programy, zvyšující dovednosti 

v příslušných oblastech. Budou pravidla obsahovat výcvik pro zpřesnění logického myšlení, 

                                                 
25 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-

2497-3. 
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schopnosti definování problému, posouzení příčin, tvořivosti při formulování alternativ a  

postupů pro výběr řešení. 

 

Výcvikové metody 
 

Většina výcvikových aktivit probíhá při práci, protoţe je to jednoduché z hlediska 

implementace a obvykle málo nákladné. Tento typ výcviku však narušuje pracoviště a zvyšuje 

riziko vzniku poruch. Některé programy pro rozvoj dovedností jsou příliš rozsáhlé, neţ aby 

mohly být realizovány při práci. V takových případech bude výcvik prováděn mimo 

pracoviště zaměstnance. Níţe uvedené tabulky obsahují shrnutí nejznámější výcvikové 

metody, které mohou probíhat jak při práci daného zaměstnance tak i mimo ni. 
26

 

 

Obrázek č. 2.1: Příklady metod výcviku při práci a mimo ni
27

 

 

Příklady metod výcviku při práci  

Rotace 

Přesun zaměstnance na stejné úrovni z jedné 

práce na jinou. Zaměstnanec se učí zvládat 

nejrůznější úkoly. 

Pomoc pověřené osoby 

Společná práce se zkušeným zaměstnancem, 

koučem nebo rádcem. Je to podpora a pomoc 

zkušeného pracovníka. Můţe být pouţita 

případně také pro učně. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-

2497-3. 

 
27

 ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1. 
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Příklad metod výcviku mimo práci 

Lekce ve třídě Výuka zaměřená na konkrétní dovednosti. 

Filmy a videa 

Vyuţití těchto médií pro předvádění 

technických dovedností, které je obtíţné 

naučit jinými metodami. 

Simulační cvičení 
Výuka na základě reálného provedení nějaké 

činnosti. 

Zaškolení 

Výuka ve stejném zařízení, které se obvykle 

pouţívá v pracovním procesu, ale 

v podmínkách simulovaného prostředí. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Trénink v prostředí společnosti 

 

Tréninkem se rozumí plánovaná a systematická snaha o upravení či vývoj znalostí 

(dovedností) za pomoci studia; snaha o dosaţení efektivních výkonů v dané činnosti či řadě 

činností. Co se týče pracovních situací, spočívá jeho účel v umoţnění jednotlivci dosáhnout 

schopností proto, aby mohl adekvátně vykonávat zadaný úkol či zaměstnání. Ovšem je nutno 

rozlišovat pojmy trénink a vzdělávání. Vzdělávání je proces a skupina aktivit, jeţ jsou 

zaměřeny na pomoc jedinci vstřebat a vyvinout znalosti, dovednosti, hodnoty a porozumění, 

které se jednoduše netýkají jen jedné činnosti, ale umoţňují, aby byla definována, 

analyzována a vyřešena široká škála problémů. Mimo to je třeba si uvědomit, ţe jsou to 

vzájemně úzce propojené procesy. Schopnost jedince osvojit si znalosti, dovednosti a přístupy 

v kontextu tréninku mohou přímo či nepřímo záviset na kvalitě předchozích vzdělávacích 

zkušeností. Zabýváme-li se tréninkem a vzděláváním, je třetím elementem přispívajícím 

k učení a vývoji plánovaná zkušenost, která nesmí být v ţádném případě podceňována či 

přehlíţena. 
28

 

 

Trénink, vzdělávání a plánovaná zkušenost jsou na sobě vzájemně závislé, a co se týče jejich 

potenciálního příspěvku k učení a rozvoji jsou také rovnocennými partnery tak, jak je to 

naznačeno na obrázku č. 2.2.
29

 

                                                 
 
29 BUCKLEY, R. Trénink a školení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 288 s. ISBN 80-251-0358-7. 
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Obrázek č. 2.2.: Závislost tréninku, vzdělávání a plánované zkušenosti
30

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zaměříme-li se přímo na trénink, zjistíme, ţe z dobře naplánovaných a efektivně provedených 

tréninkových programů mohou jednotlivci získat velký potenciální uţitek. Jednotliví 

posluchači mohou výhody těţit mnoha způsoby. Při přípravě jednotlivce k efektivnějšímu 

výkonu jistého úkolu můţe trénink pomoci organizaci dosáhnout stanovených cílů. Mezi 

přínosy hlavně pro podnik se řadí vylepšení pracovního výkonu zaměstnanců, kratší záuční 

doba, coţ by mohlo vést k méně nákladnému tréninku a k rychlejšímu zaškolení personálu, 

pokles plýtvání, méně nehod, méně absentérství, niţší fluktuace pracovních sil a větší 

spokojenost zákazníka či klienta.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
30

 BUCKLEY, R. Trénink a školení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 288 s. ISBN 80-251-0358-7. 
31

 BUCKLEY, R. Trénink a školení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 288 s. ISBN 80-251-0358-7. 
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2.5 Metodika výzkumu 

 

2.5.1  Audit řízení lidských zdrojů 

 

Jedná se o metodu přezkoumání (neboli „náslechu“) všech relevantních stránek řízení 

lidských zdrojů (dále jen LZ) v dané společnosti a okolností, kterými je tento systém jako 

současný přístup k  LZ a rozvoji lidského potenciálu významně ovlivněn. Klíčovým 

výsledkem tohoto auditu by měly být silné a slabé stránky společnosti a v neposlední řadě by 

měl poukázat na to, jak na tom konkrétní společnost je v této oblasti. Na rozdíl od běţných, 

méně systematických způsobů dotazování, audit zpravidla umoţní dospět k vyhodnocením 

jakým směrem by měl podnik pokračovat, aby dlouhodobě dosáhl co nejvyššího vyuţití 

potenciálu svých zaměstnanců. Jak jsem jiţ na začátku uvedla, toto je v současnosti nezbytná 

podmínka pro perspektivní rozvoj společnosti v budoucnu. 

 

Způsob jakým audit řízení lidských zdrojů provést 
 

Autoři publikace vytvořili formulář určený pro vedoucí pracovníky, resp. pracovníka 

zkoumané společnosti, ve kterém doporučují zhodnotit 8 dílčích oblastí řízení lidských zdrojů. 

Těmi jsou: 

 Strategie plánování LZ 

 Organizační uspořádání podniku vzhledem k řízení LZ 

 Výběr a přijímání nových zaměstnanců 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

 Odměňování zaměstnanců 

 Zaměstnanecké vztahy 

 Podniková (firemní) kultura 

 

Kompletní formulář přikládám v příloze č.1. 
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Následně je postup Auditu řízení LZ rozdělen do čtyř po sobě jdoucích kroků: 

I. krok : Shromaţďování informací – k tomu slouţí uvedený dotazník. 

II. krok: Hodnocení – sumarizace bodů podle návodu. 

III. krok: Analýza – zjištění silných a slabých stránek. 

IV. krok: Plán – akční plány a programy pro zlepšení úrovně ŘLZ ve firmě.
32

 

Krok s názvem „Analýza“ obsahuje vyhodnocovací tabulku, podle které si respondent 

následovně zapíše získané body do své vlastní tabulky a tak je moţno určit celkovou úroveň 

ŘLZ v dané firmě. Tabulka vypadá následovně: 

 

Tabulka č. 2.3.: Vyhodnocovací tabulka
33

 

Oblasti 

Hodnoty 

max. 

bodů 

nízká střední vysoká 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 17 do 9 10 - 13 14 - 17 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16 do 8 9 - 12 13 - 16 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 14 do 7 8 – 10 11 – 14 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 18 do 9 10 – 13 14 – 17 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 22 do 11 12 – 16 17 – 22 

6. Odměňování zaměstnanců 27 do 14 15 – 20 21 - 27 

7. Zaměstnanecké vztahy 39 do 19 20 – 29 30 – 39 

8. Firemní kultura 15 do 8 9 - 11 12 -15 

 

Celková úroveň ŘLZ ve firmě: 

 Vysoká úroveň (127 – 168 bodů) 

 Střední úroveň (85 – 126 bodů) 

 Nízká úroveň (do 84 bodů) 

 

 

                                                 
32 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 

33
 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 

80-251-0374-9. 
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2.5.2 Dotazování 

 

Dotazování patří mezi základní metody sběru primárních údajů. Všechny tyto metody mají 

v procesu výzkumu své místo. Jejich vyuţití má své výhody a nese s sebou problémy vţdy 

v závislosti na konkrétních podmínkách výzkumu. 

 

Obrázek č. 2.4.: Metody sběru primárních údajů
34

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi jsou podkladem pro 

získání poţadovaných údajů. Vybraní respondenti, kteří budou dotazováni, musí odpovídat 

cíli a záměrům daného výzkumu. 

 

Výběr vhodného typu dotazování závisí na různých faktorech, především na charakteru a 

rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentů, časových a finančních moţnostech, 

kvalifikaci a dovednosti tazatele apod. V praxi se nejčastěji jednotlivé typy dotazování 

navzájem kombinují. Dotazování známe osobní, písemné, telefonické a elektronické. 

 

Pro můj účel diplomové práce budu provádět pouze jeden typ dotazování a to: 

 Dotazování písemné (pomocí dotazníků) 

 

 

 

                                                 
34

 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X. 
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Dotazování písemné (pomocí dotazníků) 

 
Z hlediska formy má dotazník pevně fixované pořadí, obsah i formu otázek, zpravidla 

s jednoznačně formulovanými variantami odpovědí. Dotazník je určen k vyplnění 

samostatnými respondenty, liší se však způsobem předávání respondentům a jejich zpětným 

získáváním.  

Pro tuto formu dotazování je velmi důleţité: 

 jednoznačně a srozumitelně formulovat otázky, 

 zaručit anonymitu, 

 a mít optimální délku dotazníku (krátkost).
35

 

 

Dotazník je určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám, od kterých se dotazníky 

vybírají, a to organizovaně tak, aby kaţdý  respondent dotazník určitě obdrţel. Respondenti se 

cítí vůči výzkumníkům a k výzkumu více zavázáni; tuto zavázanost lze dále vhodnými 

psychologickými přístupy posilovat, a je proto od respondentů poţadovat větší mnoţství a 

více podrobných informací. Dotazování bývá mnohdy zorganizováno jako samostatná akce, 

na kterou je vyhrazen určitý čas.
36

 

 

Příprava dotazování 

Celý postup tvorby dotazníků jako základního nástroje dotazování lze stejně jako celý 

výzkumný proces rozdělit do několika fází, které charakterizují posloupnost jednotlivých 

úkonů. Ty se pak navzájem doplňují a ovlivňují. 

 

V první fázi zjišťujeme, na co se budeme vlastně ptát. Odpověď vţdy získáme z definice 

problému a cíle výzkumu. Cíle kvantifikujeme pomocí poţadavků na informace. 

Vypracujeme proto seznam informací, které je třeba zjistit pro dosaţení cílů. Tento seznam 

nám poslouţí v průběhu celé tvorby dotazníků. Nacházejí se zde klíčová slova a základní 

otázky.  

 

                                                 
35 VYSEKALOVÁ, J. Marketing : pro středí školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. 247 s. ISBN 80-7168-979-3. 

36 NOVÝ, I.; SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 287 s. ISBN 80-247-1705-0. 
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V případě, ţe usoudíme, ţe se jedná o nadbytečné údaje, měli bychom je odstranit. Znamenají 

totiţ jak časové, tak také finanční náklady. Do dotazníku vybíráme otázky, které jsou opravdu 

potřebné. Naopak odpovědi na otázky, které byly při tvorbě dotazníku opomenuty nebo 

špatně formulovány, se uţ získat nedají. Tyto informace nám budou chybět. Dopředu bychom 

měli počítat s předpokládanými metodami analýzy odpovědí, jinak se můţe stát, ţe údaje 

budou shromáţděny ve formě nepouţitelné pro analýzu.
37

 

 

Mezi důleţitá pravidla při sestavování otázek dotazníku patří, ţe otázky by se měly logicky 

odvíjet. Avšak tato logická posloupnost by neměla korespondovat s logickou posloupností 

výzkumného problému. Jinak řečeno: respondent by neměl prohlédnout záměr autora 

dotazníku. Důleţité je rovněţ pravidlo posloupnosti otázek. Otázky na existenci jevu a jeho 

struktury by měly předcházet otázkám hodnotícím. Dále je třeba dbát na to, aby první otázka 

v dotazníku, tzv. otázka vstupní, respondenta příznivě citově naladila a motivovala 

k pokračování ve vyplňování.
38

 

 

Obrázek č. 2.5.: Postup tvorby dotazníků
39

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
37

 KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X. 

38
 PŘIBILOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. 

39
 PŘIBILOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. 
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2.5.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je nejznámější a zřejmě také nejrozšířenější metoda zkoumání. Je to 

jednoduchý typ strategické analýzy stavu organizace nebo jejich součástí. Vznikla v 60. letech 

20. století a vzešla z výzkumného úkolu, který byl prováděn na Standfordově univerzitě a 

hlavním cílem bylo analyzovat příčiny neúspěchu při plánovacím procesu v britských a 

anglických společnostech. Tým, který se na tomto podílel dělil příčiny nezdaru těchto firem 

do nám důvěrně známých kategorií. 

 

K provedení SWOT analýzy je nutno shromáţdit dostatečné mnoţství informací, protoţe se 

organizace zkoumají z hlediska silných stránek (S - strengths), slabých stránek (W -

weaknesses), dále také příleţitostí (O - opportunities) a ohroţení (T - threats). Právě 

příleţitosti a ohroţení se zde povaţují za externí faktory, které mohou napomoci celkovou 

hodnotu vytvořit nebo ji naopak zničit. Tyto faktory povaţujeme za externí – tzn. ţe vycházejí 

zvenčí – a organizace je tudíţ nemůţe nijak ovlivnit.  

 

Cílem této analýzy ale není zpracování pouhého seznamu silných a slabých stránek, 

příleţitostí nebo hrozeb, hlavně poskytnout určité poznatky k tomu, aby se daná organizace 

mohla: 

 Rozvíjet silné stránky 

 Napravovat slabé stránky 

 Být připravena reagovat na ohroţení 

 A v neposlední řadě dokonale vyuţívat příleţitosti 

 

Mezi hlavní výhody SWOT analýzy patří její dostupnost, rychlost zpracování a také to, ţe si ji 

kaţdá organizace můţe hlavně levně udělat, kdykoliv uzná za vhodné. Avšak v případě 

komplexního rozboru je nutné si uvědomit, ţe k její realizaci je potřeba více pracovníků 

z různých oddělení a to z důvodu co nejvěrohodnějšího výsledku a minimalizace zkreslení či 

jiných chybných úsudků. Další nevýhodou je to, ţe tato analýza je příliš statická. Přes 

všechny tyto nevýhody je SWOT analýza velmi oblíbená hlavně pro její širokou 

aplikovatelnost.
40

 

                                                 
40

 SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 120 s. ISBN 80-7179-365-1. 
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3. Charakteristika vybrané společnosti 

3.1  Historie 

 

V roce 1942 se začala psát historie současné největší hutní společnosti v České republice. 

Tehdy Vítkovické ţelezárny započaly výstavbu svého jiţního závodu v Ostravě-Kunčicích. 

Důvodem byl omezený rozvoj vzhledem k umístění ve městě. O pět let později bylo přijato 

rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu – tehdy se stále jednalo o součást Vítkovických 

ţelezáren. 

 

I. etapa (1951 – 1958) 

Jedná se o první etapu existence této společnosti. Celý kombinát tvořily dvě vysoké pece 

včetně licího stroje, pět koksárenských baterií, čtyři siemens-martinské a pět hlubinných pecí, 

blokovna, slévárna šedé litiny, válcovna trub a nakonec část elektrárny včetně 

vodohospodářství. 

 

II. etapa (1958 – 1961) 

V nastávající etapě se rozšiřovaly hlavně kapacity pro produkci základních surovin jako jsou 

koks, surové ţelezo a ocel. Zároveň se také stavěly provozy s následným zpracováním těchto 

produktů. Ve stejném období byla zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu osobních, 

nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, přibyly dvě 

vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová blokovna, 

pásové tratě, zařízení na výrobu trubek a v neposlední řadě kontidrátová trať. 

 

III. etapa (1967 – 1988) 

Po roce 1967 se rozsáhle modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další investicí 

v té době byla výstavba středojemné válcovny v jiţní části závodu, dále také centrální 

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.  

 

IV. etapa (1989 – dodnes) 

V roce 1989 došlo ke změně názvu a z „Y“ se stal „Z“, státní podnik. S touto změnou se pojí 

další významné události jako je například přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému 

odlévání oceli. Dále byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání, první v prosinci 

roku 1993, dále pak o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší 

výtěţnost oceli a v podstatě niţší energetickou náročnost. Významnou událostí tohoto období 
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byla také výstavba válcovny na výrobu širokého za tepla válcovaného pásu. Ta nahradila dvě 

zastaralé tratě a jejíţ komplex je označován jako pásová minihuť. Koncem ledna 2003 koupil 

v rámci privatizace podniku „Z“ Lakshimi M. Jeho strategie byla zaloţena především na 

restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren. V polovině dubna vzniká společnost 

s názvem „ZZ“, a.s. O rok později se název společnosti opět změnil, tentokrát na“YY“, a.s. 

V roce 2006 se nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa stala snaha Lakshimiho M. o 

převzetí světové dvojky „A“. O pár měsíců později oznámila rada „A“ sloučení s „M“ a 

vznikl tak světový gigant. Z tohoto důvodu se změnil i název ostravské společnosti na dnešní 

společnost X.
41

 

3.2 Současnost 

 

Jako akciová společnost je X vedena od 31. ledna 2003. Hlavním akcionářem je společnost  

X Holding AG, která měla ve společnosti koncem roku 2009 podíl ve výši 82,99 % (druhým 

akcionářem byla J & T BANKA, a.s. V současné době je podíl X Holding AG jiţ 

stoprocentní.
42

 

 

Hlavní činností této společnosti je především výroba a zpracování surového ţeleza, oceli a 

hutní druhovýroba. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z větší části hutní výztuţe a silniční svodidla. Servis obsluţné 

činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními obsluţnými závody.
43

 

 

Jelikoţ se jedná o akciovou společnost, jejím statutárním orgánem je představenstvo. To řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy a volí a 

odvolává jej valná hromada. Za zmínku stojí jméno předsedy tohoto představenstva, kterým je 

pan Augustine Kochuparampil. Schéma organizační struktury akciové společnosti přikládám 

v příloze č.2. 
44

  

                                                 
41 ArcelorMittal Ostrava a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Historie společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html>. 

42 Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2009. Ostrava : ArcelorMittal Ostrava a.s., 2009.  

43 ArcelorMittal Ostrava a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_profile_s2_cz.html>. 

 

44
 ArcelorMittal Ostrava a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Představenstvo. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_managementp_s2_cz.html>. 
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V závěru bych chtěla podotknout, ţe tato významná společnost působící jiţ řadu let na 

Ostravsku v letošním roce oslaví 60. výročí svého zaloţení.  

3.2.1 Certifikace společnosti 

 

Z důvodu zajišťování prokazování jakosti vlastních výrobků si společnost X nechala ověřit 

výrobní zařízení, průběh výrobního procesu a také činnosti, které jej zajišťují, včetně 

závěrečných kontrol a zkoušek vlastností daného výrobku. Na základě těchto ověření získala 

průkazy o splnění stanovených předpokladů pro věcně shodnou výrobu, která odpovídá 

všeobecným zásadám pro materiály podle vyjmenovaných technických podmínek nejen od 

tuzemských, ale také zahraničních certifikačních a kontrolních společností. Kopie těchto 

certifikátů lze získat na základě písemné objednávky při odběru výrobků. Společnost vydala 

v souladu s Nařízením vlády č.190/2002 Sb. a směrnici 89/106/EHS prohlášení o shodě na 

výrobky určené pro stavebnictví a ocelové konstrukce. Certifikáty řízení výroby pro výrobky 

válcované za tepla z konstrukčních nelegovaných ocelí dle ČSN EN 10025-1:2005 vydal 

TZÚS Praha, notifikovaná osoba 1020. Tato společnost se také prokazuje osvědčením a 

certifikací za „bezpečný podnik“ – tento certifikát společně s certifikátem pro systém 

managementu dle BS OHSAS 18001:2007 přikládám na ukázku v příloze č. 3. 

3.2.2 Společnost v kostce 

 

Jak jsem se jiţ zmínila v úvodu, jedná se o největšího výrobce oceli v České republice a 

zároveň je jedním ze největších zaměstnavatelů v České republice. Společnost X je ziskovou 

společností a má 2. nejvyšší průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji. Tato společnost je 

součástí skupiny, která je největší ocelářskou společností. Jejími hlavní prioritami jsou 

bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana ţivotního prostředí, komunikace a samozřejmě kvalita 

výrobků a sluţeb. Uvedená společnost X podporuje jak kulturní, tak sportovní, ale také 

společenský ţivot nejen v našem regionu, ale v celé České republice. Hlavním důvodem je to, 

ţe se jedná o dynamicky se rozvíjející se společnost, která se můţe chlubit trvalým růstem 

trţeb a zisku, vlastnickou a finanční stabilitou a budováním pozitivních vztahů nejen mezi 

vlastními zaměstnanci, ale samozřejmě s laickou i odbornou veřejností, s městem Ostrava aţ 

po celou republiku.
45

 

                                                 
45 ArcelorMittal Ostrava a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Komunikace. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_public_s2_cz.html>. 
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3.3. Zaměstnanci společnosti X 

 

Vztahy se zaměstnanci 
 

Společnost X působí ve více neţ 60ti zemích světa, kde celkem zaměstnává více neţ 300 000 

lidí. 

 

Zaměstnanci společnosti vţdy jednají nejen v souladu s platnou legislativou, ale samozřejmě 

také s firemním kodexem. Ten velmi detailně popisuje například, co je vnímáno jako střet 

zájmů, jak nakládat s důvěrnými či osobními informacemi nebo jaká jsou ve společnosti 

pravidla chování. Všichni zaměstnanci jsou s tímto kodexem seznámeni na odborných 

seminářích. 

 

Tímto kodexem se společnost mimo jiné zavazuje: 

- zajistit všem zaměstnancům pracovní prostředí bez jakékoliv formy sexuální či jiného 

obtěţování, 

- jednat s kaţdým důstojně a čestně, 

- netolerovat ţádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboţenství či 

jiných nezákonných důvodů, 

- poskytnout všem rovné příleţitosti 

- a rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich schopností či kvalifikace. 

 

Na druhou stranu se od zaměstnanců společnosti očekává: 

 odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů, 

 aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí, 

 hledání moţností zlepšování jakosti, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v rámci svých pracovišť, 

 a v neposlední řadě dodrţování dokumentovaných postupů a předpisů firmy. 

 

Výše finančních prostředků, které jsou určeny na vzdělání, zvyšování bezpečnosti, ale také 

zajištění příznivé atmosféry na pracovišti se kaţdoročně pohybuje v řádech desítek milionů. 
46

 

 

                                                                                                                                                         
 
46

 ArcelorMittal Ostrava a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-02-01]. Akce pro zaměstnance. Dostupné z WWW: 

<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_employee_s7_cz.html>. 
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Samozřejmostí je, ţe X pravidelně pořádá pro své zaměstnance odborná školení, semináře, 

které jsou součástí pracovní stránky jejich ţivota. Na druhou stranu se stává také částečným 

partnerem v jejich volném čase. Jedná se o pořádání akcí pro zaměstnance, kterými jsou 

především sportovní dny, dny věnované jejich zdraví, kulturní akce zaměřené na zaměstnance 

a především na jejich děti, charitativní akce, dny dobrovolnictví, soutěţe v podnikovém 

časopise o hodnotné ceny apod. 

 

Tento fakt v posledních měsících potvrdil fakt, ţe se společnost X krátce po sobě dostala dvě 

významná ocenění udělována v České republice týkající se právě oblasti lidských zdrojů. 

 

Třetí nejlepší zaměstnavatel Moravskoslezského kraje pro rok 2010 – stalo se vůbec 

poprvé v historii této prestiţní soutěţe, ţe se mezi tři nejlepší společnosti probojovala 

společnost z těţkého průmyslu. Organizátorem soutěţe byla společnost Fincentrum, a ta spolu 

s porotou sloţenou z odborníků na personalistiku hodnotila především rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců, práci s talenty, systém odměňování, úspěšnost interní komunikace a další 

oblasti personální činnosti.
47

 

 

Nejlepší zaměstnavatel regionu 2010 – za tímto úspěchem podle personalistů stojí hlavně to, 

ţe společnost v roce 2008 zavedla novou strategii v oblasti personalistky a také způsob,  

jakým se vypřádala s dopady ekonomické krize.
48

 

 

 

Současný stav zaměstnanců  
 

Pravdou bohuţel je, ţe společnost X, od revoluce v roce 1989, prakticky zaměstnance 

pravidelně propouští. Mou povinností ovšem je upozornit na nelehký úkol, který společnost 

měla díky politickým a ekonomickým změnám koncem 80. let minulého století, a to – pruţně 

reagovat a změnit svůj dosavadní stav. Počet nově přijatých zaměstnanců je oproti počtu 

propuštěných zanedbatelný. V roce 2002 společnost zaměstnávala kolem 11 380 osob, poté 

následovalo propouštění, resp. restrukturalizace českého ocelářství, zvýšení produktivity 

práce na zaměstnance a v neposlední řadě také zvýšení konkurenceschopnosti na evropských 

trzích. Vlastník se v privatizační smlouvě zavázal, ţe do konce roku 2005 nebude sniţovat 

                                                 
47 ArcelorMittal Ostrava je třetím nejlepších zaměstnavatelem České republiky. ArcelorMittal Ostrava, 2010, roč. 2, č. 6. 

48
 Ctirad Lolek:  Získali jsme potvrzení, ţe jdeme dobrým směrem. ArcelorMittal Ostrava, 2010, roč. 2, č. 5, st. 6 
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stavy zaměstnanců pod 8 862. Samozřejmostí bylo, ţe se hromadné odchody lidí ze 

společnosti nevalně promítly na nezaměstnanosti celého Moravskoslezského kraje.  

 

Společnost si během posledních dvaceti let prošla procesem změny – počínaje 

restrukturalizací výrob a kapacit, přechodem na akciovou společnost aţ ke značnému 

propouštění svých zaměstnanců.  

 

Rozdíl mezi počtem zaměstnanců od zmiňovaného roku 1989 aţ po rok 2006 je, bohuţel, 

propastný – 13 450 osob. Všichni tito lidé byli nuceni opustit svá pracovní místa převáţně 

díky zvýšení výkonnosti, rentability, kvality, modernizaci výrobních zařízení a hlavně sníţení 

nákladovosti.  

 

Další ranou pro společnost, respektive její zaměstnance, byla ekonomická krize v letech 2008 

– 2009. Nejen, ţe se společnost poprvé od roku 2001 propadla do ztráty, ale dobrovolně ji 

opustilo okolo 1 200 lidí s odstupným ve výši jedenácti aţ dvacetinásobku průměrného platu. 

To se odvíjelo podle počtu odpracovaných let v této společnosti. 

 

V současné době se společnost X stala konkurenceschopnou a moderní společností na trzích 

hutního materiálu. I přesto, ţe stále sniţuje počet zaměstnanců, zvyšuje produktivitu práce a 

tím pádem umoţňuje svým zaměstnancům se aktivně podílet na zvyšování jejich platů. 

 

Platové ohodnocení v průměrné výši 29 816 Kč, je nadprůměrným co se týče srovnání s platy 

v celém Moravskoslezském kraji a je také druhé nejvyšší. Pro zajímavost např. v roce 2009 

společnost vyplatila jen na příspěvcích na penzijní připojištění svých zaměstnanců téměř 

36 milionů korun a v minulém roce – tedy 2010- zvýšila tyto příspěvky o 100 Kč měsíčně. 
49

 

 

V grafu č. 3.1. se snaţím zachytit vývoj počtu zaměstnanců v průběhu let 2008 aţ 2010. Chci 

upozornit, ţe počet zaměstnanců na konci roku 2010 – tedy 5 500 – je pouze orientační a toto 

číslo není na jednotky přesné. Tato data byla zachycena v uvedených měsících a na první 

pohled si můţeme všimnout, ţe na konci roku 2008 celkový počet zaměstnanců mírně vzrostl 

                                                 
49

 ArcelorMittal mzdy nezvedne, před podnikem demonstrovali drobní akcionáři. ČT 24 Ekonomika [online]. 18.3.2010, [cit. 2011-01-27]. 

Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/ekonomika/84252-arcelormittal-mzdy-nezvedne-pred-podnikem-demonstrovali-drobni-akcionari/>. 
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(byť pouze o jednotky), a následně opět začal klesat. Rozdíl mezi jejich počtem v březnu 2008 

a prosinci 2010 činí bezmála 2 000 osob. 

 

Graf č. 3.1.: Zaměstnanci v období 2008 - 2010
50
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4. Dlouhodobý program Trainee pool 

 

Oddělení lidských zdrojů v minulém roce připravilo nový dlouhodobý program zvaný 

„Trainee pool“. Základní myšlenkou je přilákat do společnosti X čerstvé absolventy a zajistit, 

aby to nejdůleţitější, čím zaměstnanci této společnosti disponují – jejich znalosti a dovednosti 

– byly předávány nové generaci budoucích zaměstnanců. Na rozdíl od programu „Globálních 

inţenýrů“, kteří se připravovali na svou práci v zahraničí, je tento nový program určen pro 

domácí jednotku. Klíčovým důvodem ke vzniku tohoto programu bylo mimo jiné to, ţe jen 

v příštích letech ze společnosti do starobního důchodu odejde více neţ 110 zaměstnanců a 

společnost X se tímto na tuto situaci připravuje, jelikoţ je známo, ţe záuční doba především 

na specializovaných technických pozicích se pohybuje v řádu několika let. V podstatě se 

jedná o roční adaptační program, který připravilo oddělení pro čerstvé absolventy vysokých a 

středních škol. Profil absolventů byl definován na základě poţadavků vyplývajících 

z kariérních komisí, které analyzovaly potřeby po odbornících v nejbliţších čtyřech letech.
51
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 Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2009. Ostrava : ArcelorMittal Ostrava a.s., 2009. 
51

 Startuje Trainee pool, má připravit novou generaci ocelářů. ArcelorMittal Ostrava, 2010, roč. 2, č. 8, st. 6 
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4. Praktická část 

4.1 Získávání zaměstnanců 

 

Společnost X vyuţívá tzv. kombinovanou formu výběru svých zaměstnanců. To znamená, ţe 

v případě uvolnění pracovního místa se jej snaţí obsadit nově příchozí osobou, ale zároveň 

také vyuţívá pohybu zaměstnanců v rámci podniku.  

 

Prioritně ovšem vybírá ze současných zaměstnanců. To ji umoţňuje přesouvat tyto osoby 

v rámci své organizace z původního místa na nové. V prvé řadě tím získává ověřeného 

pracovníka, který danou práci zná a má o ní zájem. Výhodou toho je, ţe se volná pracovní 

místa zaplňují rychleji a tím je umoţněn kariérní růst danému zaměstnanci.  

 

Poté, co nemůţe být volné místo obsazeno jiţ zkušeným zaměstnancem, společnost přistupuje 

k výběru z vnějších zdrojů, to jí přináší větší moţnost výběru z moţných uchazečů. 

 

4.2.1 Formy získávání zaměstnanců ve společnosti X 

4.2.1.1 Interní zdroje pracovních sil 

 

Spolupráce se školami 

Nejdůleţitější formou získávání nových zaměstnanců v této společnosti je zajisté spolupráce 

se školami. Tuto spolupráci je nutno rozdělit na tři dílčí kategorie. První z nich je spolupráce 

se základními, druhou se středními školami a odbornými učilišti a tou poslední je spolupráce 

s vysokými školami. 

 

Žáci základních škol – pro ţáky základních škol společnost X jiţ řadu let pořádá různé 

soutěţe a exkurze po závodech. Mimo uvedené aktivity také spolupracuje s výchovnými 

poradci těchto škol. Cílem spolupráce je prohlubování zájmu o učební obory mezi ţáky škol, 

především o hutní obory, které nejsou mezi mladými lidmi v posledních letech tolik 

atraktivní. 

 

Studenti středních škol – tato skupina je pro společnost klíčovou v potřebě obsazování 

dělnických pozic. Toto je jeden za hlavních důvodů, proč je jiţ řadu let partnerem Střední 

školy v Ostravě Kunčicích na Vratimovské ulici, která se nachází v její blízkosti. Tato škola 

nabízí velké mnoţství jak studijních (zakončených maturitní zkouškou), tak také učebních 
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oborů (zakončených závěrečnou zkouškou). Mimo jiných oborů je pro uvedenou společnost 

důleţitý tříletý obor „Hutník“ (21-52-H/01), kde se ţáci připravují ke zvládnutí výroby 

surového ţeleza a oceli od vstupu vsázkových surovin aţ po vyrobenou ocel. Absolventi 

tohoto učebního oboru jsou potenciálními zaměstnanci společnosti X, nebo se jimi mohou stát 

po té, co vyuţijí moţnosti dalšího vzdělání na této škole, a to formou nástavbového studia, 

které zakončí maturitní zkouškou.  

 

Studenti vysokých škol – hlavní vazbou mezi studenty a společností X je spolupráce při 

zpracovávání bakalářských a diplomových prací. Kaţdoročně jsou na webových stránkách 

společnosti vyhlašována témata pro aktuální akademický rok, ze kterých si studenti mohou 

vybrat to, které je nejbliţší jejich studijnímu oboru na dané fakultě. Poté stačí kontaktovat 

uvedeného personalistu a domluvit se na budoucí vzájemné spolupráci s uděleným odborným 

konzultantem dle obsahu a tématu práce. Pro akademický rok 2011/2012 je vyhlášeno 41 

aktuálních témat.  

 

Čerství absolventi vysoké školy se mohou přihlásit do jiţ zmiňovaného tréninkového 

programu „Trainee pool“. Hlavními poţadavky jsou v tomto případě anglický jazyk (na 

minimální úrovni B1 – coţ je úroveň mírně pokročilého uţivatele) a dále dvouletá praxe nebo 

studium na fakultě metalurgie a materiálového inţenýrství, elektrotechniky a informatiky, 

strojní, dopravní nebo ekonomické. Velkou výhodou při zařazení do tohoto programu je 

mimo jiné sepsání smlouvy na dobu neurčitou a po ukončení ročního cyklu plynulé 

pokračování v práci na daném pracovním místě nebo je zde moţnost se dohodnutí se v 

pokračování jiném vhodném místě. Ţádost o zařazení do tréninkového programu si uchazeč 

můţe vyplnit a webových stránkách v sekci Veřejnost – Personalistika. Tuto ţádost uchazeči 

naleznou pod  Nabídkou zaměstnání pro absolventy SŠ a VŠ, kde se po výběru dceřiné 

společnosti octne u popisu tréninku a ve spodní části nalezne odkaz na vyplnění daného 

formuláře. 

 

Studenti středních a vysokých škol se zájmem o práci ve společnosti X se o volné pracovní 

pozici mohou mimo jiné informovat na webových stránkách společnosti a to opět v sekci 

Veřejnost, dále pokračovat přes Personalistiku na Nabídku zaměstnání pro absolventy SŠ a 

VŠ. Na této stránce si vyberou v jaké dceřiné společnosti chtějí pracovat, a to především 

z důvodu vzdálenosti od místa bydliště – dceřiné společnosti se nacházejí nejen v Ostravě, ale 

také ve Frýdku-Místku nebo Karviné. Po výběru společnosti se zobrazí nabídka volných 
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pracovních míst určená právě této skupině uchazečů. V případě zájmu o zobrazené pracovní 

pozice má uchazeč moţnost vyplnit formulář určený personálnímu oddělení, do kterého krom 

svých osobních údajů vkládá také ţivotopis (CV) a to je moţné také v anglickém jazyce 

(pouze u pozic, které jej vyţadují). 

 

Neméně atraktivní formou kontaktu mezi studenty středních a vysokých škol je prezentace 

společnosti na pracovních veletrzích. Zde bych chtěla jmenovat aktuálně především veletrh 

pracovních příleţitostí Kariéra Plus, který se uskutečnil letos 8. března v nové Aule VŠB-

TUO. Tento veletrh se snaţí nabídnout zaměstnavatelům příleţitost k oslovení talentovaných 

mladých lidí a jim tito zaměstnavatelé moţnost k nastartování kariéry. A právě na tomto 

veletrhu byl stánek uvedené společnosti X středem zájmu studentů. Pověření zaměstnanci 

studentům poskytovali informace nejen o tréninkovém programu, ale hlavně o společnosti 

všeobecně a moţnosti uplatnění oněch studentů. 

 

Mimo výše uvedených, společnost X dále studentům nabízí možnost využít: 

 Odborné praxe (především pro ţáky a studenty středních škol) 

 Nabízené brigády (převáţně v letních měsících) 

 Stipendijní programy 

 

Vlastní zkušenost 
 

Chci zdůraznit, ţe jsem osobně měla moţnost vyuţít neplacené odborné praxe, kterou tato 

společnost studentům středních škol nabízí. Tuto praxi jsem absolvovala na konci 3. ročníku 

střední školy a také v prvních měsících 4. ročníku. Délka praxe byla dvakrát po dvou týdnech. 

První den této praxe jsem byla seznámena s profilem společnosti, její činností, vedením a 

organizační strukturou. Dále jsem dostala pokyny týkající se bezpečnosti během pohybu po 

celém objektu společnosti X. Následující dny jsem navštěvovala stavební středisko jednoho 

ze závodu, kde jsem se jako tehdejší studentka obchodní akademie seznamovala především s 

administrativními pracemi, které tamní zaměstnanci denně vykonávali. Z mnoha mohu 

jmenovat např. vkládání aktuálních dat do počítačových databází, zakládání dokumentů do 

sloţek, jejich předávání mezi jednotlivými středisky, kopírování, práce s příchozí poštou  

apod. Z dnešního pohledu byla pro mě tato praxe velkým přínosem, jelikoţ jsem měla 

moţnost si vyzkoušet činnosti, které nyní vykonávám mnohdy nejen v pracovním, ale také 

osobním ţivotě. Ovšem největší zásluhu na tom samozřejmě mají zaměstnanci zmiňovaného 
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střediska, kteří byli vţdy – i přes mé počáteční neúspěchy a dezorientaci – velmi trpěliví a 

ochotní mi ihned se vším pomoci.  

  

4.2.1.2 Externí zdroje pracovních sil 

 

V případě, ţe společnost nenalezne vhodného kandidáta a na volnou pracovní pozici 

v interních zdrojích, pak ho začíná hledat externě.  

 

Základní formou externího výběru nových zaměstnanců je pouţití vlastních webových 

stránek společnosti. V případě, ţe se uvolní pracovní pozice, která nemůţe být obsazena 

z interních zdrojů, umístí toto volnou pozici právě na zmiňované webové stránky. Tam si 

uchazeč v sekci Veřejnost, dále pak Personalistika, nalezne oddíl s názvem Nabídka volných 

pracovních míst opět vybere dceřinou společnost, ve které by měl zájem se ucházet o místo. 

Po tomto výběru se mu zobrazují pracovní nabídky ve dvou oblastech a to v administrativě a 

řízení nebo na dělnických pozicích. Po výběru volného pracovního místa se zobrazí základní 

informace tj. popis pozice, poţadavky na kandidáta a nabídka ze strany společnosti. Pokud 

uchazeč má o toto místo váţný zájem, vyplní formulář určený personálnímu oddělení. 

 

Společnost X dlouhodobě spolupracuje také s pěti personálními agenturami. Tento způsob 

je velmi pohodlný hlavně z toho důvodu, ţe společnost agentuře zadá pouze poţadavky na 

uchazeče a další kroky jiţ zařizuje samotná agentura. Volnou pracovní pozici nejčastěji umístí 

na vlastních webových stránkách. Po přihlášení vhodného uchazeče, resp. uchazečů, kteří 

splňují stanovené podmínky, následně tato agentura informuje společnost, která si z nich 

vybírá toho nejvhodnějšího. 

 

Další moţnost je taková, ţe se uchazeči o zaměstnání chodí informovat o volných pracovních 

místech osobně na personální oddělení společnosti X. Je nutné zdůraznit, ţe v současné době 

ve společnosti jiţ neexistuje „Dotazník uchazeče o zaměstnání“. V minulých letech tento 

dotazník uchazeči vyplňovali, ale kvůli zkušenostem zaměstnanců personálního oddělení, kdy 

tito nově přijatí pouze opisovali údaje ze ţivotopisu, byl tento dotazník později úplně zrušen a 

prioritním dokumentem je v současnosti ţivotopis (tedy osobní CV). 
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Společnost X mimo jiné vyuţívá sluţeb serveru www.jobs.cz. Tyto stránky provozuje 

společnost LMC s.r.o. a dlouhou dobu patří mezi největší servery s nabídkou volných 

pracovních míst v České republice. Kromě aktuální nabídky práce a brigád v republice i 

zahraničí, poskytuje i poradnu pro uchazeče o zaměstnání. Také společnost X vyuţívá sluţeb 

těchto stránek v případě potřeby nových zaměstnanců. V současné době po zadání klíčového 

slova „Společnost X“ do vyhledávače na stránkách zobrazí tři volná místa, z čehoţ jedna se 

nachází  právě v Ostravě-Kunčicích a další dvě jsou pozice v jiných dceřiných společnostech. 

 

Neméně důleţitá je také inzerce volných pracovních pozic v regionálním denním tisku. 

Zájemci se následně hlásí opět na personálním oddělení, tak jak to je v případě internetového 

zveřejňování, kde je prvním krokem zaslání ţivotopisu (resp. CV).  

 

Častou formou získávání nových lidí jsou v neposlední řadě také reference současných 

zaměstnanců. V případě uvolnění pracovní pozice takto stávající zaměstnanec doporučí 

svého známého či rodinného příslušníka, o kterém si myslí, ţe je nejvhodnějším kandidátem. 

4.2 Výběr zaměstnanců 

 

Ve fázi výběru nejvhodnějšího uchazeče na danou pracovní pozici pracovníci personálního 

oddělení posuzují předpoklady uchazeče resp. uchazečů vhledem k nárokům daného 

obsazovaného místa. Pracovníci samotnému výběru věnují dostatek času, hlavně aby nedošlo 

ke špatné volbě uchazeče, která se v budoucnu samozřejmě projeví. 

 

K hlavním posuzovaným bodům při výběru nového zaměstnance na dělnickou pozici 

patří především: 

 Praxe v oboru (zkušenosti s daným typem práce) 

 Zkoušky, certifikáty, průkazy (např. svářečské zkoušky, průkaz VZV – vysokozdviţný 

vozík) 

 Zdravotní stav uchazeče 

U pozic v administrativě a řízení: 

 Praxe v dané oblasti (nejčastěji se uvádí minimálně dvouletá) 

 Dosaţené vzdělání (resp. obor studia) 

 Znalost anglického či jiného světového jazyka 

 Počítačové znalosti (práce s MS Office, internetem) 
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U dělnických pozic personalisté vyberou uchazeče (obvykle kolem čtyř osob), kteří nejvíce 

vyhovují poţadavkům dané pracovní pozice. Následně jsou představeni svému potenciálnímu 

přímému nadřízenému (nejčastěji to bývá mistr), který s těmito vybranými uchazeči provede 

pohovor. V závěru pohovoru daný vedoucí pracovník oznámí uchazečům, ţe je personalisté 

budou v nejbliţší době informovat o konečném rozhodnutí. 

Obdobný přístup je také u uchazečů o pozice v řízení a administrativě. Personalisté opět 

vyberou více kandidátů, kteří vyhovují poţadavkům a ti jsou následně jednotlivě zváni 

k přijímacím pohovorům do společnosti. U těchto pohovorů jsou přítomni krom vedoucích 

pracovníku také personalisté, tedy více osob, neţ tomu bylo v prvním případě. Tato komise se 

soustředí především na komunikační schopnosti uchazeče, jeho vystupování, jednání a 

v neposlední řadě na jeho komplexní osobnost a vzhled. Uchazeč, který má zájem o pracovní 

místo, kde mezi poţadavky patří komunikace v cizím jazyce, je většinou podroben zkoušce. 

Ta můţe být formou písemného testu nebo ústní komunikace.  

 

Všichni uchazeči jsou telefonicky obeznámeni o výsledku přijímacího řízení během 

následujících dvou týdnů. 

4.3 Přijímání a adaptace nových zaměstnanců 

4.3.1 Přijímání zaměstnance 

 

Po kladném rozhodnutí personálního oddělení o přijetí uchazeče na volné pracovní místo 

nastává administrativní a adaptační část celého procesu. Dovolím si tvrdit, ţe právě adaptační 

část  má na zaměstnance největší vliv v jeho budoucím vývoji ve společnosti.  

 

Před přijetím do pracovního poměru ve společnosti X je tento kandidát povinen na 

personálním oddělení především: 

 předloţit občanský průkaz,  

 předloţit doklad o nejvyšším dosaţeném vzdělání, 

 předloţit platný výpis z rejstříku trestů, 

 sdělit číslo účtu u finančního ústavu, 

 předloţit průkazy o odborné způsobilosti, 

 předloţit zápočtové listy z předchozích zaměstnání, 

 v případě, ţe uchazeč v minulosti podnikal, potvrzení o ukončení této činnosti, 

 nahlásit zdravotní pojišťovnu, 

 a jiné. 
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Personalisté si ovšem mohou vyţádat i další doklady (resp. průkazy) nebo poţadovat další 

informace. Po splnění výše uvedených povinnosti uţ nic nebrání v podepsání pracovní 

smlouvy mezi vybraným kandidátem a vedoucím pracovníkem personálního oddělení. Tato 

smlouva je na dobu neurčitou a váţe se k ní tříměsíční zkušební doba. Personalista následně 

jedno vyhotovení předá novému zaměstnanci a seznámí jej s právy a povinnostmi, které z  

podepsané smlouvy vyplývají. Druhé vyhotovení smlouvy se archivuje v osobním spise 

zaměstnance. V ten samý den se ještě vybraný kandidát zúčastní lékařské prohlídky a 

fotografování na zaměstnaneckou průkazku. 

 4.3.2 Adaptace zaměstnance 

 

Adaptace nového zaměstnance, jak jsem jiţ uvedla v teoretické části mé práce, je proces, 

který následuje bezprostředně po přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru. Celý 

tento proces spočívá v řízeném přizpůsobování se novým podmínkám. Tuto část si dovolím 

rozdělit do dvou dílčích částí a to opět podle toho, zda byl zaměstnanec přijat do tréninkového 

programu „Trainee pool“ nebo přímo na pracovní pozici ve společnosti. 

4.3.2.1  Dlouhodobý program „Trainee pool“ 

 

Do konce září 2010 nastoupilo do programu přes dvacet absolventů vysokých škol, kteří 

najdou uplatnění v rámci celé společnosti tzn. jak v závodech, tak na ředitelství. Trainee pool 

je nastaven tak, ţe tito absolventi jsou zařazeni na konkrétní pracovní místo a souběţně se 

mohou seznámit s dalšími pracovišti formou krátkých stáţí a stínováním vedoucích 

pracovníků. Kromě pracovních povinností se účastníci podrobují celé řadě rozvojových 

aktivit a školí se průběţně v nejrůznějších oblastech. K dnešnímu dni se absolventi zúčastnili 

kurzu o komunikačních dovednostech, školení o týmové spolupráci a také jiných kurzů 

zaměřených na manaţerské dovednosti. Mimo jiné navštěvují kurz anglického jazyka a po 

celou dobu mají k dispozici také e-learningový program Global English. 

Během tréninkového programu se absolventi průběţně setkávají se zkušenými odborníky ze 

společnosti X a to hlavně z toho důvodu, aby se seznámili s kaţdodenní náplní těchto 

dlouholetých zaměstnanců a získali tak větší přehled o různých pracovních pozicích ve firmě. 

 

Hlavním cílem tohoto nového programu je tedy co nejlépe připravit nové zaměstnance-

absolventy na jejich výkon na novém pracovním místě, najít pro ně optimální pracovní 

zařazení, na kterém bude absolvent nejvíce prospěšný společnosti a kde bude mít zároveň 

moţnost naplnit své ambice a rozvinout svůj pracovní potenciál. 
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4.3.2.2  Přijetí zaměstnance přímo na pracovní pozici ve společnosti 

 

V případě, ţe nový zaměstnanec je přijat přímo na uvedenou pracovní pozici a neúčastní se 

výše uvedeného tréninkového programu, snaţí se mu vedení společnosti X adaptační fázi 

velmi usnadnit. První den nástupu do nového zaměstnaní absolvuje nejprve základní školení 

pro nově příchozí, které má na starost oddělení Vzdělání, rozvoje a GEDP. Na tomto školení 

se zaměstnanec dozví všeobecné informace o společnosti, její činnosti, organizační struktuře 

aj. Po jeho skončení se přesune na své budoucí pracoviště, kde je seznámen se svým 

nadřízeným a ostatními zaměstnanci. Nyní ho čeká další školení, které mu poskytne na místě 

jeho přímý nadřízený. Toto školení se týká především orientace na pracovišti a hlavně 

bezpečnosti při vykonávání přidělené práce. Během něj mu mimo jiné ukáţe např., kde 

nalezne toalety,  přidělí mu jeho osobní skříňku apod.  Následně jej seznámí s mentorem, 

který mu byl přidělen z řad stávajících zaměstnanců. Tento mentor plní funkci pomocníka a  

rádce během prvních tří aţ čtyř měsíců. V případě, ţe by si nový zaměstnanec s něčím 

nevěděl rady, špatně se během zapracování orientoval, nebo zadané práci neporozuměl, můţe 

se svými dotazy obrátit nejen na svého osobního mentora, ale samozřejmě také nadřízeného. 

Po třech měsících, tedy po skončení zkušební doby, se tento zaměstnanec opět podrobuje 

opakovacímu  školení.  

 

Jiţ v této fázi mohu říct, ţe z mého pohledu je celý adaptační proces nově příchozích 

zaměstnanců dokonale propracován a vedení společnosti se snaţí těmto lidem vstup do 

nového prostředí značně ulehčit. Aktuálně mne zaujalo, ţe oddělení Vzdělávání, rozvoje a 

GEDP v minulém roce pro nové zaměstnance naplánovalo akce s názvem „Startujeme 

společně“, které se konaly v hotelu Kovák. Tito lidé měli jedinečnou šanci poznat se 

navzájem nejen s ostatními novými zaměstnanci, ale také seznámit se s členy vedení celé 

společnosti včetně generálního ředitele. Na seznamovacích akcích se mimo jiné dozvěděli 

podrobnosti o současné situaci ve společnosti i strategii do budoucna a zeptat se čelních 

představitelů na vše, co je zajímalo. Kromě toho čekal na účastníky blok aktivit, kde si mohli 

sami vyzkoušet různé formy týmové práce. 
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4.4 Metodika zkoumání současného stavu 

4.4.1 Audit řízení lidských zdrojů 

 

Abych mohla splnit cíle, které jsem uvedla v úvodu mé práce, coţ je analyzování a  navrhnutí 

moţných zlepšení stávajícího stavu v oblasti výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti 

X, rozhodla jsem se pomocí Auditu řízení lidských zdrojů porovnat mezi sebou jednotlivé 

personální oblasti, které jsou jiţ stanoveny auditem. 

Audit jsem v této společnosti realizovala na základě dotazníku, který byl vytvořen jeho 

původními autory. Tento dotazník, který uvádím jako přílohu č. 1, je určen pro vyplnění 

vedoucím pracovníkem. Předloţila jsem jej tedy k vyplnění zaměstnanci personálního 

oddělení. Je moţné, ţe výsledky jsou lehce subjektivně ovlivněné, jelikoţ pocházejí pouze od 

jednoho člověka, přesto je mohu povaţovat za relevantní. Důvodem je to, ţe  je tento 

zaměstnanec o všech uvedených personálních oblastech informován a má o nich dokonalý 

přehled.  

 

Z výsledků tohoto auditu, kdy jsem provedla vyhodnocení všech osmi personálních oblastí, 

jsem se následně snaţila graficky znázornit bodování všech těchto oblastí s cílem poukázat na 

ty, kterými se předně zabývá má práce.  

 

Jedná se o těchto pět oblastí: 

 Strategie a plánování lidských zdrojů (1) 

 Výběr a přijímání nových zaměstnanců (3) 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (4) 

 Odměňování zaměstnanců (mzda + zaměstnanecké výhody) (6) 

 Zaměstnanecké vztahy (vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví, zabezpečení politiky 

rovných příleţitostí) (7) 
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4.4.2 Výsledek Auditu řízení lidských zdrojů ve společnosti X 

 

Celkové výsledky uváděného auditu znázorňuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 4.1: Výsledek auditu 

Oblasti 
Hodnoty 

body nízká střední vysoká 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 17 x x 17 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 14 x x 14 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 12 x x 12 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 17 x x 17 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 19 x x 19 

6. Odměňování zaměstnanců 23 x x 23 

7. Zaměstnanecké vztahy 36 x x 36 

8. Firemní kultura 14 x x 14 

Celkový počet bodů 152 0 0 152 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z této tabulky je zřejmé, ţe společnost X dosahuje ve všech zkoumaných oblastech řízení 

lidských zdrojů nejvyšší moţné úrovně. V následující tabulce uvádím shrnutí výsledků 

v procentuálním vyjádření a následně pro lepší přehlednost tyto procentuální výsledky auditu 

znázorňuji v grafickém provedení.  
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Tabulka č. 4.2.: Procentuální výsledek auditu 

Hodnoty 
Body 

maximální dosažené % 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 17 17 100 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16 14 87,5 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 14 12 87,5 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 18 17 94,4 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 22 19 86,4 

6. Odměňování zaměstnanců 27 23 85,2 

7. Zaměstnanecké vztahy 39 36 92,3 

8. Firemní kultura 15 14 93,3 

Celkový počet bodů 168 152 90,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.3: Audit řízení lidských zdrojů 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí výsledků Auditu řízení lidských zdrojů 

Z výsledné tabulky i grafu je na první pohled zřejmé, ţe společnost X dosahuje ve 

zkoumaných oblastech řízení lidských zdrojů nejvyšší úrovně hodnocení. Rozdíl mezi 

dosaţenými a maximálními body je ve většině případů minimální, pouze ve dvou oblastech je 

tento rozdíl tři body a v jedné čtyři.  

 



 50 

Jiţ dříve jsem zdůraznila to, ţe mne zajímají pouze oblasti řízení, které bezprostředně souvisí 

s mou prací a provedla jejich výčet. Nejslabším článkem v této skupině je oblast č. 6 – 

Odměňování zaměstnanců, která se skládala se dvou částí, a to mezd a zaměstnaneckých 

výhod, kdy právě uvedené výhody ztratily v konečném hodnocení tři body ze čtyř. Důvodem 

ztráty těchto bodů bylo hlavně, to ţe společnost X nesleduje zaměstnanecké výhody u 

konkurenčních organizací a také, ţe nemá stanoven zaměstnanecký účet, do jehoţ výše si 

mohou zaměstnanci vybrat zaměstnanecké výhody (tj. neuplatňuje systém volitelných výhod). 

V této oblasti tedy dosáhla výsledku 85,2 %.  

 

Ve zbývajících oblastech společnost dosáhla 87 % a více (ve dvou oblastech dokonce více neţ 

92 %). V oblasti s názvem Strategie a plánování lidských zdrojů dokonce 100 %. Důvodem ke 

ztrátě bodů bylo například to, ţe strategie pro upřednostňování vnitřních zdrojů před vnějším 

nebyla sdělena všem zaměstnancům, nebo se část zaměstnanců špatně adaptuje za změny.  

V konečném důsledku se nejedná o natolik podstatné faktory, jelikoţ je společnost X není 

schopna ovlivnit. I tak ze skvělých výsledků usuzuji, ţe tyto činnosti jsou ve společnosti X 

důkladně propracovány a klade se důraz na jejich aktualizaci.  

 

Na závěr se pokusím zhodnotit mnou stanovenou skupinu oblastí řízení, kterou se zabývám ve 

své práci. Tato skupina obsahovala oblasti č. 1, 3, 4, 6 a 7. Průměrný výsledek připadající na 

jednu oblast řízení lidských zdrojů v této skupině je 92 %, coţ je opět skvělý výsledek, jelikoţ 

nesledované oblasti (č. 2, 5 a 8) dosáhly o něco niţšího průměrného výsledku, tedy 89,1 %. 

 

Celkový výsledek provedeného auditu je tedy 90,8 %. Z maximálního počtu 168 bodů 

společnost X dosáhla celkově 152, coţ je excelentní výsledek a řízení lidských zdrojů je tedy 

na vysoké úrovni. Výsledky auditu týkajícího se řízení lidských zdrojů dopadly ve sledované 

společnosti velmi dobře, svědčí to o sofistikovaném přístupu vedení a také dlouholetých 

zkušenostech v této oblasti. Tím v současnosti společnost vytváří vhodné prostředí pro 

vysokou výkonnost svých zaměstnanců.  
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4.4.3 Písemné dotazování – dotazníková metoda  

 

Nejlepší způsob, jak zjistit současný stav uváděného personálního procesu, je se zeptat přímo 

zaměstnanců samotných. Pro tyto účely jsem si sestavila dotazník, který uvádím v příloze 

s číslem 4.  

 

V úvodu dotazníku jsem respondenty – tedy zaměstnance – poţádala o jeho vyplnění, 

seznámila je s důvodem předloţení dotazníku a samozřejmě také ujistila o anonymitě 

vyplňování. 

 

Tento dotazník se skládá z pěti navazujících oddílů a těmi jsou: 

A.  Část za měřená na proces výběru zaměstnance 

B1. Část zaměřená na adaptaci zaměstnance – první den na pracovišti 

B2. Část zaměřená na dlouhodobou adaptaci zaměstnance 

C.  Osobní údaje zaměstnance 

D.  Vlastní návrhy k procesu přijímání a adaptace – „nepovinná část“ 

Dotazník obsahuje celkově 20 otázek týkajících se procesu výběru a adaptace zaměstnanců, 

dále následují 3 základní identifikační otázky a prostor pro vlastní návrhy k tématu, který 

jsem označila za nepovinnou část. 

 

Následně jsem poţádala pracovníka personálního oddělení, aby všech čtyřicet dotazníků 

rozdal zaměstnancům společnosti X a zpět mi bylo vráceno všech čtyřicet, jak je patrné 

z tabulky č. 4.4. Ovšem při bliţším zkoumání těchto dotazníků jsem zjistila, ţe jeden dotazník 

byl vyplněn pouze z menší části, tudíţ pro mne neměl vypovídající schopnost. 

 

Tabulka č. 4.4.: Tabulka vstupních informací 

Počet rozdaných dotazníků 40 

Počet vrácených dotazníků 40 

Počet nevrácených dotazníků 0 

Počet nepouţitelných dotazníků 1 

Celková návratnost v procentech 100 % 

Celková pouţitelnost v procentech 97,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4.4 Analýza dotazníkového šetření ve společnosti X 

 

Výsledek písemného dotazování ve společnosti dopadl dle mého očekávání. Jelikoţ konečný 

výsledek Auditu řízení lidských zdrojů byl vynikající, neočekávala jsem ţádný výrazný zvrat 

ani během analýzy vyplněných dotazníků. 

 

A. Část zaměřená na proces výběru zaměstnance. 

 

Obrázek č. 4.5.: Způsob sdělování prvotních informací zaměstnavateli. 

Jakým způsobem jste sděloval(a) zaměstnavateli 

prvotní informace o své osobě?

39; 100%

formou životopisu

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku, jakým způsobem o sobě sdělovali prvotní informace svému zaměstnavateli 

odpověděli všichni respondenti, ţe tyto informace sdělovali formou ţivotopisu. Nikdo 

z oslovených nezvolil ţádnou z ostatních nabízených moţností, tedy ţe by informace sděloval 

formou dotazníku, ústního pohovoru nebo jiným způsobem.  

 

Obrázek.č. 4.6.: Výběrový pohovor. 

Proběhl před Vašim přijetím výběrový pohovor se 

zaměstnavatelem?

39; 100%

ano, proběhl

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Před započetím pracovního poměru všech dotazovaných proběhl výběrový pohovor se 

zaměstnavatelem.  

 

Obrázek č. 4.7.: Náročnost výběrového pohovoru. 

Myslíte si, že byl výběrový pohovor náročný?

39; 100%

ano, byl náročný

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Opět všichni dotazovaní na otázku, zda jim výběrový pohovor připadal náročný, odpověděli 

kladně, tedy ţe byl náročný. Na otázku proč byl náročný, ovšem odpověděl pouze jeden 

respondent a to tak, ţe se při něm personalisté doţadovali příliš mnoha informací. 

 

Obrázek č. 4.8.: Odpovídající otázky při pohovoru. 

Myslíte si, že byly kladené otázky při pohovoru 

odpovídající?

39; 100%

ano, byly odpovídající

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všichni dotazovaní– tedy 100 % respondentů – do dotazníků uvedlo, ţe otázky kladené při 

výběrovém pohovoru byly odpovídající. Nikdo neměl pro otázkám jakékoliv námitky. 
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Obrázek č. 4.9.: Změna výběrového procesu. 

Změnil(a) byste nějakým způsobem výběrový proces?

38; 97%

1; 3%

ne, jsem spokojen(a)

ano, změnil(a) bych

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku, zda by dotazovaní změnili nějakým způsobem celý výběrový proces, pouze jeden 

respondent odpověděl, ţe ano. Bohuţel, neuvedl ţádný důvod, proč nebyl s tímto procesem 

spokojen, i přesto ţe mu bylo nabídnuto volné místo pro dopsání důvodu nespokojenosti. 

Zbylých 38 respondentů bylo s výběrovým procesem spokojeno a nemají důvod na něm do 

budoucna nic měnit. 

 

 Obrázek č. 4.10.: Pracovní náplň. 

Odpovídá Vaše pracovní náplň náplni avizované při 

přijímání?

37; 95%

2; 5%

plně odpovídá

spíše odpovídá

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Náplň současné práce odpovídá náplni avizované při přijímání celkem 95 % dotazovaných. 

Zbylých 5 % uvedlo, ţe jejich náplň spíše odpovídá avizované náplni. Ţádný z dotazovaných 

respondentů v dotaznících neuvedl, ţe by náplň práce, která byla avizovaná nyní 

neodpovídala. 
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Obrázek 4.11.: Vykonávání práce navíc. 

Vykonáváte oproti prvotní domluvě nějakou práci navíc?

27; 69%

12; 31%

ano, vykonávám práci

navíc

ne, nevykonávám práci

navíc

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Většina dotazovaných, celých 69 %, ve výzkumu uvedlo, ţe v současné době vykonává práci 

navíc, která nebyla uvedena v prvotní domluvě se zaměstnavatelem. Ostatních 31 % ţádnou 

práci navíc nevykonává. 

 

Obrázek č. 4.12: Spokojenost zaměstnanců s aspekty týkajících se jejich práce. 

Pomocí stupnice 1 - 5 ohodnoťte Vaši spokojenost s 

jednotlivými aspekty týkající se Vaší práce:

2,46
2,77

3,23 3,06 2,85

3,59
3,05

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

náplň práce prostředí na

pracov išti

f inanční

ohodnocení

zaměstnanecké

v ýhody

přístup

nadřízených

soudružnost

kolektiv u

možnost

kv alif ikačního

růstu

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka týkající se různých aspektů práce respondentů byla v dotazníku poloţena formou tzv. 

„baterie“ a jednalo se o doplňující otázku. Z výpisu jednotlivých poloţek měli tito 

respondenti, tedy zaměstnanci zkoumané společnosti, na škále 1 – 5 určit jejich spokojenost 

jednotlivě s kaţdou stanovenou poloţkou. 
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Přičemţ označení č. 1 znamenalo, ţe je respondent zcela spokojen a naopak č. 5, ţe zcela 

nespokojen s daným aspektem týkajícím se jeho práce. 

Co se týče náplně práce nejvíce dotazovaných, tedy 62 % označilo tuto poloţku číslem 2, tedy 

jsou s ní spíše spokojení. Pouze jeden dotazovaný v tomto případě označil, ţe je zcela 

spokojen. S pracovním prostředím jsou dotazovaní průměrně spokojeni. 57 % z nich označilo 

na stupnici č. 3, coţ znamená střed mezi spokojeností a nespokojeností. 33% dotazovaných 

uvedlo, ţe jsou spíše spokojeni. Stejný výsledek se týkal také finančního ohodnocení a 

zaměstnaneckých výhod. Zde „zlatou střední cestu“ zvolila skoro polovina dotazových, coţ je 

49 % u ohodnocení a 44 % u zaměstnaneckých výhod. Spíše nespokojeno s finančním 

ohodnocením 33 % respondentů a jeden dokonce uvedl, ţe je s touto poloţkou zcela 

nespokojen. Se zaměstnaneckými výhodami, které společnost poskytuje, je spíše nespokojeno 

31 % dotazovaných respondentů. Spíše nespokojeno s přístupem svých nadřízených je opět 

celých 31 % oslovených zaměstnanců. Mezi spokojeností a nespokojeností se pohybuje 44 % 

dotazovaných a pouze jeden je s jejich přístupem zcela spokojen. Bohuţel hůře dopadla 

soudruţnost pracovního kolektivu: spíše nespokojených se svým kolektivem je 39 % 

dotazovaných, celých 18 % je dokonce zcela nespokojených a kladnou odpověď v tomto 

případě nezvolil vůbec nikdo. Spokojenost s moţností kvalifikačního růstu, který mu 

společnost nabízí, je u všech 70 % na střední úrovni. Spíše nespokojeno je 18 % , a spíše 

spokojeno 13 % zaměstnanců. Zcela spokojený nebyl opět ţádný z nich.  

 

V grafu č. 4.12. jsou vyznačeny nejčastější průměrné hodnoty výběru respondentů u 

jednotlivých aspektů práce ve společnosti X. Z něj můţeme vyčíst, ţe nejméně spokojeni jsou 

zaměstnanci se soudruţností kolektivu na pracovišti a také s jejich finančním ohodnocením. 

Naopak spokojeni jsou s náplni práce a následně také s pracovním prostředím, kde svou práci 

vykonávají. 
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B1.  Část zaměřená na adaptaci zaměstnance – první den na pracovišti. 

 

Obrázek č. 4.13.: Seznámení zaměstnance s náplní práce. 

Byl(a) jste seznámen(a) s náplní Vaší práce?

39; 100%

ano, byl(a) jsem

seznámen(a)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všech 39 dotazovaných na tuto otázku odpovědělo, ţe byli seznámeni s náplní jejich práce ve 

společnosti X. 

 

Obrázek č. 4.14: Seznámení zaměstnance s organizační strukturou společnosti. 

Byl(a) jste seznámen(a) s organizanční strukturou 

společnosti?

39; 100%

ano, byl(a) jsem

seznámen(a)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

I v tom případě všech 39 respondentů bylo seznámeno s organizační strukturou společnosti. 
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Obrázek č. 4.15.: Představení přímého nadřízeného zaměstnanci. 

Byl Vám přestaven Váš přímý nadřízený?

39; 100%

ano, byl mi představen

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všem dotazovaným zaměstnancům byl jejich přímý nadřízený představen během prvního dne 

na pracovišti. 

 

Obrázek č. 4.16.: Představení členů pracovní skupiny zaměstnanci. 

Byli Vám představeni členové Vaší pracovní 

skupiny (resp. týmu)?

39; 100%

ano, byli mi představeni

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Také v tom případě bylo vše v pořádku a všem respondentům byli první den představeni 

členové pracovní skupiny nebo týmu. 
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Obrázek č. 4.17.: Přidělení patrona (mentora) zaměstnanci. 

Byl Vám osobně přidělen patron (mentor) v 

prvních dnech?

39; 100%

ano, byl mi přidělen

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všech 100 % mělo v průběhu prvních měsíců v novém zaměstnání k dispozici svého patrona 

(mentora), jelikoţ jim byl během prvního dne na pracovišti přidělen. 

 

B2.  Část zaměřená na dlouhodobou adaptaci zaměstnance. 

 

Obrázek č. 4.18.: Dostatek času ze strany patrona (popř. nadřízeného). 

Věnoval Vám patron (nadřízený) dostatek času?

39; 100%

ano, věnoval

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všem respondentům přidělený patron (mentor) resp. nadřízený během adaptace na novém 

pracovišti věnoval dostatek času. 
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Obrázek č. 4.19.: Poskytnutí dostatku informací a instrukcí ze strany patrona (popř.      

nadřízeného). 

Byl Vám poskytnut dostatek informací a instrukcí 

pro Vaši práci (patronem, nadřízeným)?

39; 100%

ano, byl mi poskytnut

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tomto případě ţádný z dotazovaných do dotazníku neuvedl moţnost, ţe by mu nebyl 

poskytnut dostatek informací a instrukcí pro vykonávání jeho práce.  

 

Obrázek č. 4.20.: Ochota patrona (popř. nadřízeného) podat opakovaně informaci. 

Podal Vám patron (nadřízený) ochotně 

opakovaně informaci, pokud jste ji nepochopili?

39; 100%

ano, podal

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Opět všichni dotazovaní na otázku, zda jim jejich patron, popř. nadřízený, ochotně zopakoval 

informaci v případě jejího prvotního nepochopení, odpověděli ano, ţe patron i nadřízený jim 

tuto informaci znova ochotně sdělil. 
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Obrázek č. 4.21.: Poskytnutí zpětné vazby ze strany zadavatele. 

Byla Vám vždy po splnění úkolu poskytnuta 

zpětná vazba ze strany zadavatele?

39; 100%

ano, byla mi poskytnuta

vždy

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všem osloveným respondentům byla po splnění zadaného úkolu poskytnuta zpětná vazba ze 

strany jeho zadavatele. Nikdo z dotazovaných neuvedl, ţe by mu nebyla poskytnu nikdy ani 

nepravidelně.  

 

Obrázek č. 4.22.: Spokojenost s komunikací mezi zaměstnancem a patronem (popř. 

nadřízeným). 

Byl(a) jste celkově spokojen(a) s komunikací s 

Vašim patronem nebo nadřízeným?

39; 100%

ano, byl(a) jsem

spokojen(a)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všichni dotazovaní byli spokojeni s komunikací mezi nimi a jejich patronem popř. 

nadřízeným. Nikdo neuvedl ţádný důvod nespokojenosti. 
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Obrázek č. 4.23.: Spokojenost zaměstnance s adaptačním procesem. 

Byl(a) jste celkově spokojen(a) s průběhem 

Vašeho adaptačního procesu?

39; 100%

byl(a) jsem velmi

spokojen(a)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ţádný z dotazovaných zaměstnanců v dotazníku na otázku, zda byl celkově spokojen 

s průběhem jeho adaptačního procesu, neodpověděl jinak neţ ţe byl velmi spokojen. 

 

Obrázek č. 4.24.: Spokojenost zaměstnance se současným zaměstnáním. 

Jste spokojen(a) se svým současným 

zaměstnáním?

39; 100%

jsem spokojen(a)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na poslední otázku opět všichni respondenti odpověděli kladně, a to tak, ţe jsou se svým 

současným zaměstnáním spokojeni. Nikdo neuvedl, ţe by byl nespokojen ani neuvedl ţádný 

důvod své nespokojenosti. 
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C. Osobní údaje zaměstnance. 

 

Obrázek č. 4.25.: Pohlaví respondentů. 

Pohlaví respondentů

27; 69%

12; 31%

muž

žena

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dotazník ve společnosti vyplňovalo celkem 31 % ţen a 69 % muţů. 

 

Obrázek č. 4.26.: Pracovní pozice respondentů ve společnosti. 

Ve společnosti pracuji na pozici:

18; 46%

21; 54%

technicko-

hospodářský pracovník

pracovník na dělnické

pozici

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z vybraného vzorku respondentů pracuje 46 % dotazovaných ve společnosti X jako 

technicko-hospodářští pracovníci a ostatních 54 % respondentů pracuje na dělnické pozici. 
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Obrázek č. 4.27.: Doba odpracovaných let ve společnosti. 

Ve společnosti pracuji:

11; 29%

23; 60%

4; 11%

méně než 1 rok

1 - 3 roky

více než 3 roky

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Většina dotazovaných, tedy 60 %, pracuje ve společnosti mezi jedním aţ třemi roky. Dalších 

29 % zde pracuje méně neţ jeden rok a více neţ tři roky ve společnosti X pracuje 11 % 

respondentů. 

 

D. Vlastní návrhy k procesu přijímání a adaptace – „nepovinná část“. 

 

Tato část byla v dotaznících uvedena jako nepovinná. V případě, ţe by respondenti měli 

připomínky, stíţnosti nebo návrhy na zlepšení celého procesu přijímání a adaptace, mohli je 

uvést do volného prostoru v tomto oddílu D. Této moţnosti nevyuţil ţádný z dotazovaných 

zaměstnanců. 
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4.4.5 Výsledek dotazníkového šetření ve společnosti X 

 

Na základě vyplněných dotazníků zaměstnanci společnosti X jsem dospěla k následujícím 

závěrům. 

 

Většina respondentů, kteří vyplňovali mnou vytvořený dotazník jsou muţi a pracují ve 

společnosti X mezi jedním a třemi roky. Relativně stejný počet z nich pracuje jak na 

dělnických pozicích tak také jako technicko-hospodářští pracovníci.  

 

Z odpovědí v první části dotazníku, tedy v části věnované procesu výběru nového 

zaměstnance, vyplynulo, ţe všichni dotazovaní sdělovali prvotní informace formou ţivotopisu 

a následně se zúčastnili výběrového pohovoru, který jim připadal velmi náročný. Na mou 

otázku, proč byl náročný, jeden respondent odpověděl, ţe při něm personalisté zjišťovali 

velké mnoţství informací. Přesto byly otázky kladené při pohovorech odpovídající. Výběrový 

proces vyhovoval všem dotazovaným, aţ na jednoho, který uvedl ţe by jej nějakým způsobem 

změnil. Ovšem neuvedl ţádný osobní důvod nespokojenosti. Pracovní náplň avizovaná při 

přijímání odpovídá nynější práci většiny oslovených, ovšem třetina z nich vykonává oproti 

prvotní domluvě nějakou práci navíc. Nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci s náplní a 

prostředím jejich práce. Naopak nespokojeni jsou, dle mého očekávání, s finančním 

ohodnocením a také soudruţnosti kolektivu na pracovišti. 

 

Odpovědi na otázky v části zaměřené na dlouhodobou adaptaci zaměstnance, vč. prvního  dne 

na pracovišti dopadly ve všech případech stejně. Všech 39 oslovených bylo první den 

seznámeno s náplní práce, s organizační strukturou společnosti X, všemi členy své pracovní 

skupiny a v neposlední řadě se svým přímým nadřízeným. 

 

Všichni také uvedli, ţe jim byl přidělen mentor, který jim poskytnul dostatečně mnoţství 

informací a instrukcí pro vykonávání jejich práce, věnoval jim dostatek času a v případě 

nepochopení informace ze strany mentora nebo nadřeného jim ji ochotně opakovaně sdělili 

ještě jednou. Jak s komunikací s patronem a nadřeným, tak s celým adaptačním procesem jsou 

spokojeni opět všichni dotazovaní. Se svým současným zaměstnáním je spokojeno všech 39 

respondentů.  
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4.4.6 SWOT analýza  

 

Na základě získaných poznatků, které jsem načerpala Auditem řízení lidských zdrojů a 

dotazníkovým šetřením ve společnosti X, jsem se rozhodla provést SWOT analýzu celého 

zkoumaného personálního procesu, z mého pohledu. Jedná se tedy o analýzu silných a 

slabých stránek a také příleţitostí a hrozeb, které se tohoto procesu mohou budoucnosti 

bezprostředně týkat.  

 

Silné stránky: 

o stabilní společnost s dlouholetou tradicí a mezinárodním působením 

o firemní růst, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

o 2. nejvyšší průměrná mzda v Moravskoslezském kraji 

o propracovaný systém přijímání a výběru nových zaměstnanců 

o dokonalý proces adaptace zaloţený na dlouhodobých zkušenostech 

o spokojenost zaměstnanců s adaptačním procesem na novém pracovním místě 

o propracovaný systém školení vlastních zaměstnanců 

 

Slabé stránky: 

o špatná soudruţnost kolektivu a slabé vazby mezi zaměstnanci na pracovištích 

o nespokojenost zaměstnanců s finančním ohodnocením  

o stávající zaměstnanci vykonávají oproti prvotní domluvě práce navíc 

 

Příležitosti: 

o spolupráce s Vědeckotechnickým parkem a Podnikatelským inkubátorem 

v Ostravě 

o schválení nového Zákoníku práce, který by měl usnadňovat přijímání a 

propouštění zaměstnanců 

o dostatek nových metod a personálních odborníků, kteří dokáţí posoudit 

skutečné vlastnosti člověka 
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Ohrožení: 

o nedostatek kvalitních pracovníků z důvodu neatraktivnosti učebních oborů pro 

mladé lidi 

o rostoucí mzdové nároky zaměstnanců 

o výběr nesprávných zaměstnanců a s tím spojené vynaloţené náklady na jejich 

zapracování 

o změny v legislativě - zejména v Zákoníku práce 

 

Silnou stránkou společnosti X je, ţe se jedná o stabilní společnost, která má dlouhodobou 

tradici a působí v mezinárodním měřítku. Několik let také disponuje 2. nejvyšší průměrnou 

mzdou v Moravskoslezském kraji. Jelikoţ letos oslaví 60. let od svého zaloţení můţe se 

chlubit značnými zkušenostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, především v procesu přijímání, 

výběru a adaptace nových zaměstnanců. S tím souvisí také to, ţe tito nově přijatí lidé jsou 

velmi spokojeni se svou osobní adaptací na nových pracovních pozicích. Mezi silné stránky 

patří dokonale propracovaný systém školení, moţnost firemního růstu a široká nabídka 

moţností vzdělání a rozvoje vlastních zaměstnanců. 

 

Slabou stránkou je v tomto případě to, ţe stávající zaměstnanci vykonávají práce navíc 

oproti prvotní domluvě se zaměstnavatelem, z toho moţná pramení, ţe nejsou v současnosti 

spokojeni se svým finančním ohodnocením. Těţko ovlivnitelným faktorem je špatná 

soudruţnost kolektivu a slabé vazby mezi zaměstnanci na pracovištích.  

 

K příležitostem patří moţná spolupráce s Vědeckotechnickým parkem a Podnikatelským 

inkubátorem a to hlavně z důvodu, ţe v těchto institucích je velká koncentrace mladých lidí, 

kteří by mohli přinést nové nápady pouţitelné nejen ve společnosti X, ale také celém odvětví 

tohoto průmyslu. Velkou příleţitostí by byly nové metody (popř. testy) a schopní personální 

odborníci, kteří by dokázali odhalit  skutečné vlastnosti člověka jiţ při prvním setkání s 

potenciálním zaměstnavatelem např. u výběrového pohovoru. K zlepšení tohoto procesu by 

přispělo také schválení nového Zákoníku práce, který by usnadňoval přijímání, a naopak také 

propouštění zaměstnanců. 

 

Tento personální proces by mohl být ohrožen opět změnami v legislativě, a to zejména 

změnou k horšímu v Zákoníku práce, dále nedostatkem kvalitních pracovníků a to hlavně 

z důvodu, ţe učební obory v dnešní době nejsou pro mladé lidi natolik atraktivní. Díky tomu 
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by v budoucnosti mohly růst mzdové nároky nových zaměstnanců, kteří právě tyto učební 

obory absolvovali. Snad největším ohroţením je výběr špatných zaměstnanců, který 

společnost X bude stát nejen zbytečně vynaloţený čas na jejich proškolování a zapracování, 

ale hlavně promrhané finanční prostředky. 
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5. Návrhy a doporučení 

 
Společnost X působí na Ostravsku jiţ 60. let a za tu dobu si osvojila v procesu získávání, 

výběru a především adaptace zaměstnanců celou řadu metod a  technik, které se jí osvědčily. 

 

Kombinovaná forma zdrojů zaměstnanců, kterou společnost X uplatňuje jiţ řadu let, je 

z mého pohledu velmi výhodná. Vnitřní zdroje umoţňují společnosti ,v případě náhlého 

odchodu zaměstnance, aby byl okamţitě nahrazen jiným zaměstnancem, který dané práci 

rozumí a vyhne se tím zdlouhavému zapracování. Společnost disponuje velkou výhodou a tou 

je spolupráce se středními školami, které ji zajišťují budoucí zaměstnance a to především na  

hutnické pozice. Vnější zdroje získávání zaměstnanců společnosti umoţňují získat větší počet 

kvalitních uchazečů o zaměstnání, proto bych tuto formu do budoucna určitě zachovala.  

 

Názory na  celý proces výběru a adaptace z pohledu personálního oddělení i samotných 

zaměstnanců jsem zjišťovala pomocí Auditu řízení lidských zdrojů a dotazníkové metody. Na 

základě obou výzkumů a dostupných informací se domnívám, ţe uvedený personální proces 

plně odpovídá modernímu pojetí řízení lidských zdrojů. Oba uvedené výzkumy dopadly velmi 

dobře a uvedené pohledy si v ţádném bodě neodporují. V průběhu celé práce jsem nepřišla na 

ţádné výrazné chyby, které by mohly ohrozit další existenci celého procesu. 

 

Důleţité je, aby se současným procesem výběru a adaptace byli spokojeni stávající 

zaměstnanci, jelikoţ na základě jejich zkušeností se toho dá do budoucna mnoho změnit. 

V tomto případě nebylo zjištěno ţádné pochybení ze strany personalistů nebo jakákoliv 

stíţnost na průběh celého procesu. Přesto se našlo pár drobností, které jsou ovšem dle mého 

názoru individuální a budou se objevovat vţdy a v jakémkoliv provedeném výzkumu. 

 

Zaměstnanci uvedli, ţe výběrový pohovor byl velmi náročný a personalisté při něm po 

uchazeči poţadovali mnoho informací. V tomto případě není důvod cokoliv měnit. 

Zaměstnanci se sice můţe pohovor zdát náročný, ale je přirozené ţe personalisté hledají 

člověka, který nejlépe vyhovuje poţadavkům daného pracovního místa a jiným způsobem neţ 

vyţadováním důleţitých informací to zjistit nelze. Je nutno si uvědomit, ţe výběr 

nesprávného uchazeče je spojen se zbytečně vynaloţenými náklady nejen na jeho samotný 

výběr, ale hlavně na zapracování tohoto člověka. 
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Nejčastější stíţností, kterou jsem analýzou zjistila, je stíţnost nových zaměstnanců na finanční 

ohodnocení. Opět musím podotknout, ţe tento problém v současnosti nelze vyřešit, tak jak by 

si oni přáli. Nespokojenost s finančním ohodnocením se stala v poslední době přirozenou 

lidskou vlastností a bohuţel musím uznat, ţe zaměstnanci budou se svými příjmy nespokojeni 

v jakékoliv době, na jakékoliv pozici ve všech oborech či odvětvích průmyslu. Přesto chci na 

obranu společnosti X opět zdůraznit, ţe jiţ po několik let svým zaměstnancům poskytuje 2. 

nejvyšší průměrnou mzdu v kraji.  

 

Posledním problémem je špatná soudruţnost a vazby mezi zaměstnanci na pracovištích. Opět 

se jedná o zcela individuální pohled, který by společnost X mohla jen těţko ovlivnit.  

Jednotlivci si nemusí vţdy rozumět ani v soukromém ţivotě, a tak je tomu samozřejmě  i v 

pracovním prostředí. V tomto případě by mohla společnost jedině začít pořádat více 

kolektivních akcí, při kterých by se zaměstnanci lépe poznali a více spolu komunikovali. Ale 

podle mého názoru se z tohoto problému hledá východisko opravdu obtíţně.  

 

Jako dílčí cíl jsem si v úvodu práce stanovila zhodnocení současného působení dlouhodobého 

tréninkového programu „Trainee pool“. Informace o tomto programu jsem získávala 

v dostupných dokumentech, především tedy ve vnitropodnikovém časopise, který po celou 

dobu jeho fungování přináší aktuální zprávy, a také od zaměstnanců společnosti. Z opatřených 

informací jsem dospěla k názoru, ţe vznik tréninkového programu byl velmi dobrým 

nápadem. Na rozdíl od programu Globálních inţenýrů, kteří se připravují pro výkon své práce 

v zahraničí, je tento program určen pro domácí jednotku. Bohuţel poslední roky příliš nepřály 

náboru nových absolventů do společnosti X, takţe pro tento rok jich bylo do programu přijato 

pouze 25.  

 

Z mého pohledu je ovšem velmi brzy na stanovení závěrů, hledání chyb a návrhů pro zlepšení 

programu do budoucna, a to hlavně z důvodu, ţe funguje teprve krátce, a to od září 2010. 

S odstupem času vedení společnosti, samozřejmě s pomocí absolventů, samo přijde na 

nedostatky a bude se je snaţit odstranit. Mým jediným návrhem týkajícím se tréninkového 

programu „Trainee pool“ je to, ţe by společnost měla podobnou analýzu, jako jsem provedla 

já ohledně uvedeného personálního procesu, provést po dvou aţ třech letech existence 

programu. Podle mého by bylo v tomto případě nejlepší, kdyby vedení společnosti toto téma 

opět navrhlo ke zpracování bakalářských nebo diplomových prací studentům ekonomické 

fakulty. 
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6. Závěr 
 

Kaţdý vedoucí pracovník, který chce dosáhnout stanovených cílů organizace, musí stavět na 

kvalitních základech. Těmi si v tomto případě dovolím nazvat lidské zdroje, kterými sama 

společnost disponuje.  

 

Výběr a adaptace nových zaměstnanců je velmi důleţitý a náročný proces pro kaţdou 

organizaci. Najít a vybrat zaměstnance s potřebnou kvalifikací, schopnostmi, praxí a 

v neposlední řadě chutí do práce je nelehký úkol. S kaţdým uvolněným místem nastává pro 

personalisty sloţitý proces výběru, kterému je potřeba se důkladně věnovat a obětovat mu 

určitý čas. Následně přichází ještě významnější část a tou je adaptace zaměstnance v novém 

pracovním prostředí. Obě součásti personálního procesu – coţ je onen výběr i adaptace – je 

náročný nejen pro personalisty, ale především také pro samotné zaměstnance. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit stávající proces výběru a adaptace nových 

zaměstnanců ve společnosti X a na základě získaných informací a provedených analýz 

navrhnout moţný zlepšení tohoto personálního procesu.  

 

V teoretické části jsem uvedla nejčastější pojmy, které se s touto problematikou pojí. Dále 

jsem snaţila nastínit popis získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, kterou jsem 

v následující části aplikovala na mnou zvolenou společnost.  Při studiu odborné literatury 

jsem zjistila, ţe uvedeným personálním procesem se zabývá ve svých knihách celá řada 

autorů a to nejen českých, ale také zahraničních. Ty, ze kterých jsem informace k tématu 

čerpala, jsem také ve výše uvedeném textu zmínila. Na závěr této kapitoly jsem představila 

metody zkoumání současného stavu v uvedené společnosti. 

 

Další část obsahuje charakteristiku společnosti, její popis od historie aţ po současnost, ale 

hlavně jsem se této společnosti věnovala z personálního hlediska. Mimo jiné jsem uvedla 

např. počty zaměstnanců v minulých letech nebo průměrnou mzdu, kterou společnost 

disponuje. V závěru jsem ve zkratce popsala tréninkový program „Trainee pool“. 

 

V aplikační části jsem pomocí Auditu řízení lidských zdrojů a dotazníkového šetření sestavila 

SWOT analýzu současného procesu výběru a adaptace zaměstnanců. Všechny tyto analýzy se 

následně staly podkladem pro posouzení stávajícího stavu uvedeného procesu a také pro 
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návrh jeho zlepšení. Mým dílčím cílem bylo rovněţ zkonstatování, byť jen krátkodobého, 

působení nového tréninkového programu pro absolventy „Trainee pool“.  

 

Z výsledků všech analýz jsem došla ke stejnému závěru: personální proces výběru a adaptace 

nových zaměstnanců je v současné době ve zkoumané společnosti dokonale propracován a 

není nutné na něm nic měnit. Tento proces vyhovuje z hlediska efektivity nejen 

personalistům, ale především samotným zaměstnancům. To svědčí v tomto směru o 

dlouholetých zkušenostech. 

 

V závěru chci upozornit na to, ţe ekonomická krize, která svět zaskočila v minulých letech, 

nepřála ekonomice, obchodu, ale především zaměstnanosti. Mnoho zaměstnanců bylo 

z tohoto důvodu propuštěno a byla to nečekaná rána nejen pro hutní průmysl, celou společnost 

X, ale především pro její zaměstnance. Proto se nemůţeme divit, ţe nábor nových 

zaměstnanců je v současnosti na takové úrovni jaké je, a tudíţ mi nezbývá neţ doufat, ţe se 

z tohoto těţkého období společnost X co nejdříve vzpamatuje. 

 

 

 


