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Abstract: The topic of this 
bachelor thesis is the process of 
orientation and adaptation of 
new employees in the 
organization. The thesis consists 
of theoretical and practical part. 
The theoretical part is based on 
professional literature and deals 
with human resources 
management, the orientation 
process, where it deals with 
parts of orientation, targets and 
tools that it uses. It also focuses 
on the process of adaptation, 
parts of adaptation the factors 
that affect it and describes the 
form of the adaptation program. 
The practical part is focused on 
the brief characteristics and 
adaptation program of the 
selected company. The results of 
the survey serve as feedback 
from selected employees, 
allowing the organization to 
adjust its adaptation program.

A b s t r a k t :  T é m a t e m  t é t o 
baka lářské práce je  p roces 
orientace a adaptace nových 
pracovníků v organizaci. Práce se 
skládá z teoretické a praktické části. 
Teoretická část vychází z odborné 
literaturya věnuje seřízení lidských 
zdrojů, procesu orientace, kde se 
zabývá jejími oblastmi, cíli a 
nástroji, které využívá. Dále se 
věnuje procesu adaptace, jejím 
oblastem, faktorům, které ji ovlivňují 
a popisuje podobu adaptačního 
programu. Prakt ická část  je 
z a m ě ř e n a  n a  s t r u č n o u 
charak te r is t i ku  a  adaptačn í 
program vybrané společnosti. 
Výsledky výzkumného šetření 
slouží jako zpětná vazba ze strany 
vybraných zaměstnanců, díky 
kterým má organizace možnost 
svůj adaptační program upravit. 

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of employing people with disabilities, focusing on the 
cooperation of employees in the selected society. This thesis consists of two parts - theoretical and practical. 
In the theoretical part I deal with basic notions, legislative adjustments, employers' rights and obligations, 
teamwork and integration of employees into society and into the working process. The whole theoretical part 
is reflected in the practical part, which is focused on working team, cooperation and communication of 
employees. The practical part concludes with recommendations of several ways to improve cooperation 
and communication in society.

Cíl:Cílem bakalářské práce je analýza podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a jejich zařazení do pracovních týmů ve vybrané společnosti. Na základě 
provedeného šetření a vyhodnocení dotazníků, bude navržen vhodný postup k 
odstranění zjištěných nedostatků.

Dotazník: 
Dotazník vyplnilo celkem 85 respondentů zaměstnaných ve společnosti Beta Praha a. s., 54 dotazníků bylo rozdáno 
lidem se zdravotním postižením a 31 dotazníků bylo vyplněno lidmi bez zdravotního postižení.

Celkově mohu říci a také to vyplynulo z dotazníku, že lidé v této společnosti nemajížádný větší 
problém s tím, že kolega je OZP. Spolupráce a vztahy jsou důležité pro obě strany a dává jim to 
větší rozhled i v osobním životě.

Společnost: Realizaci dotazníkového šetření jsem prováděla ve společnosti Beta Praha a. s., 
která vznikla 4. 12. 1992.Beta Praha a. s. zaměstnává průběžně 200 lidí, z čehož je více než 
polovina lidí se zdravotním postižením. Tato firma se zaměřuje v první řadě na výrobu, montáž a 
zpracování elektrotechnických součástek. Na druhé straně se zabývá také ruční kompletací 
výrobků a služeb. Významná část výroby je zaměřena na export, hlavně do Německa, Polska 
nebo i Portugalska. Společnost je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a 
je jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR. 

Jaký máte vztah s kolegy, kteří nejsou OZP? 
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