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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání a adaptaci zaměstnanců 
ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Posuzuje příčiny 
a důsledky odchodů zaměstnanců v době adaptace. Teoretická část po-
jednává o vzdělávání a adaptaci zaměstnanců ve společnostech. Prak-
tická část se soustředí na otázku, proč zaměstnanci odchází v době 
adaptace ze společností. Zkoumá důvody a příčiny tohoto problému. 
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Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on employees training and adapta-
tion in the company operating in automotive industry. It asses the 
causes and consequences of employees leaving in the time of adapta-
tion. The theoretical part is dealing of training employees and 
adaptation in the companies. The practical part focuses on the ques-
tion why employees leave the company in the time of adaptation. It 
examines the causes and reason of this problem.  
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ÚVOD 
Většina společností si v dnešní době uvědomuje, že držením hmotného 
kapitálu nezíská žádnou výhodu oproti konkurenci. Hodnotu společ-
nosti utvářejí vzdělaní zaměstnanci, díky kterým společnosti získá-
vají konkurenční výhodu. Tito zaměstnanci nejen dosahují efektiv-
nějších výsledků, lepší spolupráce, sdílení informací, ale také za-
jistí účelnější fungování na trhu, které vede společnosti k větší 
ziskovosti.  

V současnosti společnosti investují nemalé peníze do vzdělání za-
městnanců, protože vědí, že to je jedna z nejlepších investic. Ne 
vždy totiž společnosti získají takzvaně „hotové“ zaměstnance, kteří 
mají právě takové vědomosti, které jsou pro společnosti klíčové. 
Následně tedy musejí společnosti investovat, aby jejich zaměstnanci 
dosáhli co nejrychleji požadovaných znalostí. 
Dalším z důležitých aspektů dobře fungující společnosti je udržet 
si zaměstnance. Těžké je nové zaměstnance získat, ale daleko těžší 
je si zaměstnance udržet. Prvním krokem k tomu je úspěšná adaptace 
zaměstnanců. 
Zaměstnanci jsou v době adaptace vystavení několika vlivům, se kte-
rými se musí sžít, zejména nové prostředí, noví lidé, co nejkratší 
doba zaučení, mnoho nových informací, pravidel a také nová kultura. 
Tento proces je úspěšný jen tehdy, když zaměstnanec zjistí, že pro-
středí, ve kterém se adaptoval, mu vyhovuje, najde vztah k práci a 
jeho práce má smysl. Často se ale stává, že zaměstnanec v době 
adaptace zjistí, že podmínky práce jsou nevyhovující, a že nesplňují 
jeho očekávání. V tomto případě zaměstnanec odchází ve zkušební 
době.  
Cílem práce je prozkoumat vzdělávání zaměstnanců ve společnosti pů-
sobící v automobilovém průmyslu se zaměřením na oblast adaptace 
zaměstnanců, posoudit příčiny a důsledky odchodů zaměstnanců v době 
adaptace a navrhnout vhodné řešení tohoto problému. 
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 
pojednává o vzdělávání a adaptaci zaměstnanců.  
Praktická část je provedena ve vybrané společnosti působící v auto-
mobilovém průmyslu se sídlem v Praze a zkoumá odchody zaměstnanců 
v době adaptace, respektive ve zkušební době. V této části se práce 
soustředí hlavně na otázku, proč zaměstnanci odchází v době adaptace 
ze společností. Zkoumá důvody a příčiny tohoto problému.  
Práce je zpracována na základě odborné literatury, interních mate-
riálů a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci vybrané společnosti.  
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1!VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Každá společnost v dnešní době ví, že vzdělávání zaměstnanců je 
velmi důležité. Nejen proto, aby obstála na trhu v boji s konku-
rencí, ale také proto, že takoví zaměstnanci mohou společnosti za-
jistit ziskovost a prosperitu. Jsou také schopni účelně a efektivně 
pracovat, lépe spolupracovat a inovovat. 

 

Většina společností má svůj vlastní vzdělávací proces, kterým se 
snaží vzdělávat své zaměstnance, a to formou interních nebo exter-
ních vzdělávacích aktivit. Snaží se formovat, prohlubovat a rozši-
řovat schopnosti jednotlivých zaměstnanců, jednoduše je směřovat 
tam, kam společnost nejvíce potřebuje.  
 

1.1! Cíle vzdělávání zaměstnanců 
Proč společnosti vzdělávají své zaměstnance?  
Odpověď na tuto otázku není nijak složitá. Je to především z důvodu 
rozvoje schopností a zlepšení efektivity práce. Společnosti se 
snaží, aby zaměstnanci ve firmách rostli, měli možnost karierního 
růstu a rozvíjeli se.  
Dalším z cílů je, aby doba adaptace na nových pracovních místech 
byla co nejkratší a nejefektivnější. Je to především z důvodu, že 
společnosti potřebují výkonné zaměstnance co nejdříve, protože jak 
všichni víme, tak čas jsou peníze a naopak. 
Podle Vodáka a Kucharčíkové (2011, s. 99) můžeme cíle vzdělávání 
rozdělit do dvou kategorií:  

a)!Programové cíle, které zahrnují cíle celého vzdělávacího pro-
gramu. 

b)!Cíle vzdělávací akce, které obsahují dílčí cíle jednotlivých 
aktivit. 

Vždy je potřeba si vytyčit přesně dané cíle a brát v úvahu jejich 
množství. Nesmíme zaměstnance přeceňovat a klást jim mnoho cílů 
v krátkém časovém období. Mnohdy to může napáchat více škody než 
užitku. Je tedy lepší klást méně cílů, které jsou splnitelné v krát-
kém časovém úseku, a přesně vědět čeho chceme danými cíli dosáhnout. 
 

1.2! Oblasti vzdělávání zaměstnanců 
Člověk se učí, osvojuje si nové znalosti, dovednosti a schopnosti 
během celého života. Lze říci, že se každým dnem rozšiřujeme své 
zkušenosti, znalosti a dovednosti.  
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Podle Šikýře (2016, s. 138-139) můžeme oblasti vzdělávání zaměst-
nanců rozdělit do tří základních oblastí na základě formování pra-
covních dovedností člověka, které jsou:  

a)!Oblast všeobecného vzdělávání se utváří během života ve spo-
lečnosti a je dán povinnou školní docházkou, kdy si člověk 
osvojuje základní znalosti a dovednosti.  

b)!Oblast odborného vzdělávání, tato oblast se utváří v zaměst-
nání u zaměstnavatele a může tuto oblast dále rozdělit na: 

-! Zaškolení (adaptace). Zaměstnanec, který nastoupí na nové 
pracovní místo, případně mu byla přidělena nová pracovní 
pozice. Jeho cílem je projít nástupním školením, adapto-
vat se na nové prostředí, nové kolegy, novou kulturu a 
odlišné fungování společnosti. Během procesu adaptace 
zaměstnanec zjišťuje, zda mu nové zaměstnaní či nová pra-
covní pozic vyhovuje, a zda se s novými podmínkami sžil. 
Také, zda ho práce naplňuje a je schopen jí vykonávat 
podle požadavků zaměstnavatele. 

-! Doškolení (prohlubování kvalifikace) Jelikož se doba vy-
víjí a vše jde neustále kupředu, je potřeba, aby se za-
městnanci neustále seznamovali s novými předpisy a tech-
nologiemi, aby mohli nadále kvalitně vykonávat svou 
práci.  

-! Rekvalifikace (přeškolení) Získávání nových schopností, 
dovedností a znalostí za účelem vykonávání odlišné práce. 
Pro zaměstnance to může být určitý druh motivace, kdy za 
odlišnou pozici je nabízeno větší platové ohodnocení. 
Například rekvalifikace na jinou pozici ve firmě z důvodu 
nedostačujícího ohodnocení.  

-! Rozvoj (rozšíření kvalifikace) Znamená, že zaměstnanec 
si osvojuje schopnosti, dovednosti a vědomosti nad rámec 
jeho požadované práce. Důvodem může být rozšiřování ob-
zorů nebo lepší kvalifikace potřebná do budoucna.  
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2!SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Stále se opakující cyklus, který je úzce spojen se strategií spo-
lečnosti. Vychází ze strategie vzdělání a rozvoje celé společnosti. 
Cyklus obsahuje identifikaci potřeby vzdělávání, plánování vzdělá-
vání, realizaci vzdělávání a vyhodnocení výsledků vzdělávání. 
 

Obrázek 1- Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců 

Zdroj: Šikýř (2016, s. 139)  

 

Zaměstnance můžeme vzdělávat jak skupinově, tak individuálně. Velmi 
důležité, ale je, abychom měli přesně vytyčené cíle a věděli, čeho 
chceme určitými kroky dosáhnout. Naším cílem je také zlepšit výkon-
nost společnosti, pro kterou jsou stavebním kamenem kvalitně vzdě-
laní zaměstnanci.  
Vzhledem k tomu, že kvalitní vzdělání našich zaměstnanců je tak 
důležité, musíme se zaměřit na to, aby bylo systematické. Následně 
si rozebereme jednotlivé etapy systematického cyklu. 
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2.1! Identifikace potřeby vzdělávání 
zaměstnanců 

První etapou v systematickém cyklu vzdělávání je identifikace po-
třeby vzdělávání zaměstnanců. Podle Šikýře (2016, s. 140) se potřeby 
vzdělávání zaměstnanců analyzují na základě dvou faktorů:  

a)!Údaje o pracovním místě - povinnosti, úkoly, odpovědnost a 
požadavky vykonávané práce. 

b)!Údaje o zaměstnanci - dosažené vzdělání, kvalifikace, vize a 
motivace, odbornost. 

Cílem analýzy pracovních míst a hodnocení zaměstnanců je zvýšení 
výkonosti jak zaměstnanců, tak podniku jako celku. Díky těmto ana-
lýzám, můžeme zjistit mezery, které společnost má a zda je potřeba 
zaměstnance více vzdělat a v jaké oblasti, aby byli pro společnost 
co nejvíce prospěšní.  
 

2.2! Plánování vzdělávání zaměstnanců 
Plán vzdělávání zaměstnanců reprezentuje budoucí rozhodování, poža-
davky a strukturu společnosti. Zaměřuje se na to, v jakých oblastech 
je potřebné zaměstnance vzdělávat, či v jaké oblasti je rekvalifi-
kovat nebo získat.  

Většina programů společností je utvářena na základě toho, zda je 
zaměstnance potřeba vzdělat, rekvalifikovat nebo vytvořit nový plán 
či změnit již existující.  
Podle Šikýře (2016, s. 140) s identifikací potřeb vzdělávání souvisí 
plán vzdělávání, který se zaměřuje především na: 

a)!Cíl vzdělávání - co bude naším cílem a čeho chceme dosáhnout 
b)!Cílové skupiny zaměstnanců - na jaké zaměstnance se zaměříme 
c)!Metody vzdělávání - zde se musíme rozhodnout, co bude pro naše 

zaměstnance více přínosné. Buď vzdělání na pracovišti, což 
může být například rotace práce na pracovišti, školení na nové 
technologie, a další. Nebo vzdělání mimo pracoviště například 
formou semináře, přednášky, či outdoorové aktivity.  

d)!Zřizovatel vzdělávání - je důležité vybrat, zda bude vzdělávání 
zaměstnanců provozovat externí dodavatel nebo přímo zaměstna-
nec. 

e)!Lektor vzdělávání - lektor může být buď interní, nebo externí. 
Zde musíme brát v potaz náklady na celý plán, a také co pro 
naši společnost bude výhodnější.  

f)!Místo - lekce vzdělávání mohou probíhat přímo v naší společ-
nosti nebo mimo ni. Záleží, zda na to máme prostory a jsme 
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dostatečně vybavení. Velkou nevýhodou lekcí mimo společnost 
může být dojíždění na určené místo, které zaměstnance bude 
stát čas.  

g)!Čas - zde si musíme určit, zda lekce vzdělávání budou probíhat 
mimo pracovní dobu nebo budou zahrnuty v pracovní době. Také 
v jakém časovém rozmezí budou probíhat. 

h)!Požadavky na materiál, vybavení a služby - spojeno s požadavky 
na studijní materiál, techniku, vybavení, dopravu, ubytování 
a další. Vše závisí na vybrané metodě, místě a času vzdělávání. 

i)!Metody vyhodnocení výsledků na základě porovnání vstupních a 
výstupních testů nebo sledování průběhu vzdělávacího programu. 
Nejdůležitější je však pravidelné hodnocení vzdělávání zaměst-
nanců například na základě půlročního pohovoru s nadřízeným, 
kde nadřízený ohodnotí příslušného zaměstnance a naopak. 

j)!Náklady na vzdělávání souvisí s počtem vzdělávaných zaměst-
nanců, s vybranou technikou, metodou, požadavky, místě, čase, 
lektorovi a také na tom, kdo bude vzdělávání poskytovat.  
 

Autorka se na základě svých pracovních zkušeností domnívá, že pomocí 
plánu vzdělávání můžeme zaměstnance směřovat právě tím směrem, kte-
rým zrovna společnost potřebuje. Neznamená, že zaměstnanec, který 
byl přijat na určitou pozici, nemůže vykonávat pozice ostatní nebo 
odlišné. Když bude v daném oboru dostatečně vzdělán podle plánu 
společnosti a bude s tím souhlasit, nic mu nebrání v tom, aby vyko-
nával pozici jinou či odlišnou. Tato situace může nastat i tehdy, 
kdy zaměstnanec zjistí, že jeho pracovní pozice ho dostatečně nena-
plňuje. V tomto případě nastává interní přestup na odlišnou či po-
dobnou pozici za předpokladu dostatečného vzdělání či proškolení.  
 

2.3! Realizace vzdělávání zaměstnanců 
 Po naplánovaných cílech vzdělávání přichází na řadu samotná reali-
zace. Je to proces, kdy dané cíle uskutečňujeme. Celá realizace 
vychází z cílových skupin zaměstnanců, cílů, vybrané metody, lek-
tora, místa, času a požadavků na vzdělávání.  
Realizace je vlastní forma školení, která probíhá v určeném čase. 
Firma zvolí vhodnou metodu, prostředí, kde se školení uskuteční a 
plně zodpovídá za efektivní získání znalostí a dovedností. Tento 
proces se úzce spojen s vyhodnocením a ověřením výsledků, za účelem 
zjištění efektivnosti a správnosti zvolené metody. 
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2.4!  Vyhodnocování výsledků vzdělá-
vání zaměstnanců 

Vyhodnocování výsledků je poslední fází systematického cyklu vzdě-
lávání. Tento proces nám ukazuje výsledky vstupních a výstupních 
testů, monitorování vzdělávání a průběžného hodnocení zaměstnanců, 
které následně ovlivní nový cyklus a případně ho zlepší.  
Vyhodnocení je velmi složité, jelikož naše výsledky jsou špatně 
měřitelné, často nepřesné a zkreslující. Je to z důvodu, že tato 
fáze je úzce spojena s fází plánování, kdy si přesně určujeme cíle. 
Pokud už na počátku byly špatně stanoveny cíle, pak naše výsledky 
budou zavádějící a nepřesné. Proto je velmi důležité být při určo-
vání cílů velmi pečlivý a věnovat jim velkou pozornost. Zpravidla 
se přesné výsledky projeví až postupem času a také v budoucí odezvě 
chování našich zaměstnanců. 
Výsledky můžeme stanovit na základě dotazníků, díky kterým snadno 
zjistíme, kde má náš plán mezery a co je třeba zlepšit. Není lepší 
odezvy než právě od našich zaměstnanců.  
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3!METODY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Základem pro zvolení správné metody je určení potřeb vzdělávání a 
cílů společnosti, o kterých se zamýšlíme již v prvním fázi systema-
tického procesu.  

Úspěšné zvolení právě té správné metody může být velkou výhodou vůči 
konkurenci. Díky vhodnému výběru metody si zaměstnanci osvojí poža-
dované znalosti, dovednosti a schopnosti. V dnešní době jsou totiž 
kvalitně vzdělaní zaměstnanci velmi cenění a je velmi obtížné je 
sehnat. 

Podle Šikýře (2012, s. 141) se nejčastěji setkáváme s metodou vzdě-
lávání na pracovišti a mimo pracoviště. 

a)!Metoda vzdělávání na pracovišti – výkon práce, který se ode-
hrává přímo na pracovišti a v pracovní době. Velkou výhodou 
je, že zaměstnanci se učí přímo z praxe a mohou si tak doved-
nosti, schopnosti a znalosti lépe osvojit. Toto je zejména 
vhodné pro ty zaměstnance, kteří pracují rukama (př. Zaměst-
nanci pásové výroby). 

1.!Coaching je metoda, kdy kouč pomáhá koučovanému kladením 
otázek, nikoliv pomocí zadávání úkolů. 

2.!Mentoring je metoda předávání schopností, dovedností a 
znalostí od více zkušeného zaměstnance méně zkušenému. 

3.!Tutoring znamená, že tutor vzdělává a školí určitou sku-
pinu lidí, nikoliv samotného jedince, prochází s nimi 
jednotlivé postupy a úkoly potřebné k práci. 

4.!Stáž je dlouhodobý pobyt na podobném pracovišti za účelem 
přípravy nového pracovníka na výkon práce. 

5.!Instruktáž je metoda krátkodobého školení nebo rychlého 
zácviku zaměstnanců, kdy instruktor předvádí pracovní 
postupy a úkoly. 

6.!Rotace práce je metoda, kdy se pracovník prověřuje růz-
nými úkoly na různých pracovištích. 

7.!Konzultace, která vychází z odborného řešení určitého 
problému s pomocí více zkušeného zaměstnance nikoliv od 
experta. Jedná se o jednorázovou aktivitu. (Tureckiová, 
s. 103-104) 

b)!Metoda vzdělávání mimo pracoviště – například přednáška nebo 
seminář, který se odehrává mimo pracoviště a uskutečňuje se za 
účelem získání vědomostí potřebný pro výkon práce.  

1.!Přednáška je metoda, pomocí které účastníkům předáme in-
formace o daném tématu prostřednictvím odborníka. 
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2.!Seminář rozšířená přednáška, kdy se účastníci aktivně 
zapojují do výuky. Například školící klade otázky a 
účastníci odpovídají.  

3.!Workshop je založený na programu, který lektor připravil. 
Účastníci se na základě svých znalostí a zkušeností do-
berou k určitému výsledku. 

4.!Případová studie je metoda, kdy zkoumáme několik málo 
studií za účelem názorné ukázky a aplikace. 

5.!Simulace znamená zkoušení reálných procesů za účelem zís-
kání poznatků fungování jednotlivců.  

6.!Vzdělávání pomocí počítačů. 
7.!Outdoorové aktivity jsou mimo pracoviště, nejčastěji 

v přírodě, kdy účastník vykonává takové aktivity, které 
mu budou pro jeho výkon práce přínosné (např.: lezení po 
horách, běhání apod.). 

8.!Assesment center je typ simulace, kdy účastníka výběro-
vého řízení zasadíme do reálného a každodenního fungování 
pracovní pozice na kterou se hlásí. Poté pozorujeme, jak 
se účastník vypořádá s různými situacemi. 

9.!Brainstorming je skupinová práce, kde je cílem přijít 
s co nejvíce nápady na určité téma. (Koubek, 2011, s. 
152-153). 
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4!ADAPTACE ZAMĚSTNACŮ 
Podle Vajnera (2007, s. 93) je zařazení pracovníků a jejich adaptace 
závěrem výběrového procesu a začátkem pracovního procesu. 
Tento proces adaptace začíná vstupem zaměstnance do společnosti a 
je úzce spjat s výběrem zaměstnanců (Vajner, 2007, s. 93). Nový 
zaměstnanec se musí přizpůsobit chování, fungování, vnímání, myš-
lení, postojům a podmínkám dané společnosti. Během celého procesu 
se seznamuje s fungováním společnosti, jeho úkoly, pracovní náplní 
a celkovými podmínkami. Díky tomuto cyklu, kdy se zaměstnanec při-
způsobuje všem okolnostem, můžeme sledovat, jak se úspěšně začlenil 
do společnosti a zda náš výběr byl ten správný. Naši úspěšnost 
můžeme zjistit i tak, že poměříme počet zaměstnanců před a po době 
adaptace. Častým problém společností v dnešní době je, že velké 
procento nově přijatých zaměstnanců odchází právě v procesu adap-
tace. Není totiž těžké získat nové zaměstnance, ale mnohem těžší je 
si stávající zaměstnance udržet. Důvody mohou být takové, že se 
v procesu adaptace nezačlenili do společnosti, neztotožňují se 
s fungováním společnosti, s pracovními a mnoho dalších.  
Poměr zaměstnanců před a po době adaptace není jediný způsob měření 
úspěšnosti výběru nových zaměstnanců. Jelikož je potřeba nového za-
městnance adaptovat na nové prostředí a podmínky, které byly pro 
něj vytvořeny, využívají firmy odlišné způsoby, kterými jsou 
(Janišová a Křivánek, 2013, s. 210): 

-! Kvalitní popis pracovního místa slouží novému zaměstnanci 
k tomu, aby si dokázal lépe představit jeho náplň práce, jeho 
pravomoci. Také může být nápomocný jeho kolegům, aby věděli, 
co má nově příchozí na starosti a s čím mu mohou moci. 

-! Manuál „Vítejte ve firmě“ ve kterém se nachází základní infor-
mace o firmě, jejím fungováním a struktuře. Zaměstnanec tak 
získá lepší povědomí o celé společnosti.  

-! Úvodní školení je krátký jednodenní seminář, kdy se nováčci 
seznamují se společností, pravidly a jejím fungováním. Ne-
slouží však k tomu, aby se nově příchozí zaměstnanec začlenil 
do společnosti, ale pouze k tomu, aby získal více informací. 

-! Mentoring program je veden zkušenějšími kolegy, kteří předá-
vají své zkušenosti, znalosti, dovednosti a informace, které 
by odborný školitel nově příchozím nepředal.  

-! „Buddy“ neboli „kamarád“, který nováčkovi pomůže se začlenit 
do společnosti. Nově příchozí má pocit, že v nové práci není 
na vše sám a jeho začlenění může být jak úspěšnější, tak rych-
lejší.  
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4.1! Formy adaptace zaměstnanců 
Adaptace se rovněž dělí podle toho, zda probíhá formálně nebo ne-
formálně. 
Formální adaptace probíhá pod vedením zkušeného manažera, podle 
adaptačního programu a neformální adaptace, která probíhá podle 
právě nahodilé situace, a to pomocí spolupracovníku. U neformální 
adaptace se tak trochu spoléhá na to, že se nově příchozí zaměstnanec 
začlení sám a najde si svojí vlastní cestu začlenění.  
 

4.2! Cíle adaptace zaměstnanců 
Hlavním cíle adaptace je pomoci novým zaměstnancům se začlenit do 
společnosti. Jde zejména o překonání prvních dnů v novém zaměstnaní, 
kdy je pro nás vše nové a neznámé. Čelíme novým úkolům a překážkám, 
setkáváme se s novými lidmi a vyskytujeme se v novém prostředí. 
Proto mnoho firem vytváří různé způsoby, kterými se snaží pomoci 
začlenit nováčka a dát mu pocit, že na to není sám. Toto je hlavně 
úkolem manažer, aby svým novým podřízeným byl nápomocen. 
Podle Armstronga (2002, s. 395) mají cíle adaptace čtyři fáze: 

-! Překonat počáteční fáze, kdy je pro nového pracovníka vše nové, 
nikoho nezná a fungování společnosti je pro něj neznámé. 

-! Rychle vytvořit v mysli nového pracovníka kladný postoj a vztah 
ke společnosti, aby se snížila pravděpodobnost odchodu v době 
adaptace. 

-! Dosáhnout toho, aby nový pracovník byl výkonný v co nejkratší 
době. 

-! Snížit pravděpodobnost odchodu pracovníka, a snažit se o jeho 
stabilnost ve společnosti. 
 

Společnosti se také zaměřují na to, aby byla práce vykonaná co 
nejkvalitněji, ale v takové časové dotaci, která byla na danou práci 
přidělena. Přeci nechceme, aby byla práce vykonaná rychle a nekva-
litně, radši si určíme reálné časové rozmezí, ve kterém zaměstnanec 
může odvést kvalitní práci a přinese tak naší společnosti užitek. 
Jedním z dalších záměrů adaptace je snížit počet zaměstnanců, kteří 
odchází ve zkušební době, tedy v době adaptace. V dnešní době 
s tímto problémem bojuje mnoho společností. Příčiny mohou být různé, 
například špatně vytvořené podmínky pro nově příchozí zaměstnance, 
restrukturalizace společnosti, neustále změny a další.  
Proto bychom se měli zaměřit zejména na to, aby nově příchozí za-
městnanec měl vyhovující podmínky pro výkon své práce a začlenil se 
do společnosti tím správným způsobem.  
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4.3!  Adaptační plán zaměstnanců 
Naplánování celého adaptačního procesu nám může být velmi nápomocné 
v tom, abychom si určili přesně dané termíny školení, seminářů a 
přednášek. Také nám napomáhá určit si, v jakých termínech a časovém 
rozpětí musí být plán splněn. 
V plánu jsou zahrnuta školení, které můžeme rozdělit do dvou kate-
gorií (Horník, 2007, s. 128-129):  

a.!Povinná školení zahrnují zejména-školením bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), školení řidičů (pokud zaměst-
nanec bude k práci používat služební automobil), školení první 
pomoci a požární ochrany. Všechna tato školení jsou zákonem 
daná a zaměstnavatel je povinen své zaměstnance proškolit. 
V případě nějakého úrazu či nehody, je právě zaměstnavatel 
ten, kdo odpovídá za škodu.  

b.!Školení podle potřeby zaměstnavatele se může odvíjet od druhu 
pracovní pozice. Je individuální a závisí na potřebách nového 
pracovníka. Nejen, že nový zaměstnanec bude proškolen na po-
litiku a procesy společnosti, ale také na techniku, s kterou 
bude každý den pracovat. Může to být počítačový software, různé 
informační programy a další nástroje, které jsou potřeba k vý-
konu práce. 
 

Podle Pilařové (2016, s. 71) adaptační plán obsahuje seznam kompe-
tencí, kterých má pracovník dosáhnout (jejich úroveň), předpokládaný 
termín dosažení kompetence, způsob, jakým má být kompetence získána, 
a jméno osoby (nebo název pozice), která je zodpovědná za zaškolení 
zaměstnance v dané oblasti a za vyhodnocení úrovně získané kompe-
tence po zaškolení. 
Tabulka 1 ukazuje, že proces adaptace nezahrnuje pouze začlenění se 
jednotlivce do společnosti, ale zahrnuje také různá školení. Tyto 
školení jsou děleny na povinná, která jsou zákonem daná a kdy je 
povinností zaměstnavatele proškolit své zaměstnance. Dále máme ško-
lení vyplívající z popisu práce pracovníka. Z tabulky vidíme, že to 
může být například používání firemních nástrojů (software), telefo-
nické hovory nebo cenová politika a produktové znalosti.  
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Tabulka 1 – Ukázka adaptačního plánu  

Zdroj: Pilařová (2016, s. 72) 

 

 

Co Cíl/Obsah Kdo Kde Termín Vyhodnocení
Seznámení(s(
adaptačním(
plínem,(kolegy,(
nadřízeným(a(
klíčovými(
zaměstnanci

Sociální(a(pracovní(
adaptace.

Obchodní(
manažer

O1 1.den

Informace(o(
společnosti

Obecné(seznámení(
se(společností,(

kulturou,(pravidly,(
podmínkami,(

procesy,(pracovní(
dobou.

Personalista O1 1.den

Povinná(školení BOZP,školení(
řidičů

Externista P 1.den

Informace(o(
obchodním(
procesu(a(cenové(
politice

Orientace(v(
pracovních(
normách,(
pravidlech,(
směrnicích.

Obchodní(
manažer

O1 1.M2.den

Seznámení(se(
softwarem(
společnosti

Naučit(se(používat(
interní(nástroje(
společnosti.

IT(
specialista

O1 2.M3.den

Seznámení(s(
produkty

Získat(produktové(
znalosti(pro(
realizaci(

obchodních(aktivit.

Obchodní(
zástupce(
senior

O1 3.M5.den

Test(znalostí Cenová(politika,(
směrnice,(
produktové(
znalosti.

Obchodní(
manažer

5.den

Ukázka(
obchodního(
procesu(
společnosti

Telefonický(
rozhovor(se(
zákazníkem.(

Obchodní(
zástupce(
senior

Praha 2.M5.den
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4.4! Realizace adaptačního plánu za-
městnanců 

Podle Váchala, Vochozka a kol. (2013, s. 305) se realizace adaptač-
ního plánu se opírá o náročnost pracovního místa, věk nově přijatého 
zaměstnance a zkušenosti, které zaměstnance doposud získal. 
Nově příchozí zaměstnanec se adaptuje jak na pracovní podmínky, tak 
na sociální prostředí společnosti. Důležité proto je, aby v tomto 
období byly novým zaměstnancům vysvětleny hodnoty, formy i nástroje 
společnosti pro jejich realizaci (Bláha, Čopíková a Horváthová, 
2017, s. 120).  

Podle Šikýře (2016, s. 115) realizace adaptačního plánu musí obsa-
hovat:  

-! Dostatečné informace nově přijatému zaměstnanci o společnosti, 
do které nastoupil. Také je důležité, aby mu byly sděleny 
všechny potřebné informace o jeho pozici, cílech a požadavcích, 
které budou na něj kladeny. 

-! Odborné zapracování, aby mohl nově příchozí zaměstnanec co 
nejdříve vykonávat svou pracovní pozici samostatně. Za toto 
zapracování je zodpovědný manažer příslušného oddělení, kam 
nový zaměstnanec nastoupil.  

-! Sociální začlenění do kolektivu společnosti. Nově příchozí za-
městnanec se musí adaptovat na nové kolegy, nové prostředí a 
podmínky, do kterých přišel. Za toto začlenění zodpovídá ma-
nažer společně s celým týmem, ve kterém nově příchozí bude 
pracovat. 

 

4.5! Odchod zaměstnanců v době adap-
tace 

Proč zaměstnanci často odcházejí v době adaptace, tedy ve zkušební 
době?  
Toto je otázka, kterou si klade větší společností a mnoho z nich si 
na ni neumí odpovědět. 
Podle Branhama (2009, s. 32) zaměstnanci začnou přemýšlet o odchod, 
ve chvíli, kdy není naplněna jedna ze čtyř základních lidských po-
třeb:  

1.!Potřeba důvěry: Společnosti by měli se svými zaměstnanci za-
cházet upřímně, plnit sliby, komunikovat s nimi, investovat do 
jejich potřeb a včas je odměňovat. Zkrátka chovat se tak, jak 
každý zaměstnanec očekává 
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2.!Potřeba naděje: Každý pracovník potřebuje vědět, že bude mít 
možnost rozvíjet se, vzdělávat se a posouvat se ve své kariéře 
kupředu.  

3.!Potřeba ocenění: Pocit ocenění za tvrdě a dobře vykonanou práci 
je asi potřeba každého zaměstnance. Zaměstnanec se pak cítí 
být respektován a společností uznáván.  

4.!Potřeba cítit se kompetentní: Zaměstnanci musí mít potřebu, že 
se jim bude dostávat takových úkolů, na které jsou dostatečně 
kvalifikovaní a zároveň, které pro ně budou výzvou. Následně 
budou podstupovat různá školení, aby se jejich výkon práce 
neustále zlepšoval, a ke konci celého procesu budou náležitě 
ohodnoceni svým nadřízeným.  

 

Odchod zaměstnanců ve zkušební době může mít i jiné důvody. Jedním 
z nich je chybný adaptační proces, kdy pro nového pracovníka nebyly 
vytvořeny dostatečně vyhovující podmínky pro začlenění se do spo-
lečnosti. Byl zvolen špatný přístup a jednotlivec se necítil ve 
společnosti „vítán“. Z toho důvodu se společnosti snaží volit od-
lišné přístupy k adaptaci, které jsou zmiňované v kapitole adaptace 
zaměstnanců. ¨ 
Dalším důvodem mohou mít neustálé změny, které nováček podstupuje a 
cítí, že je společnost nestabilní. I když to tak ve skutečnosti být 
nemusí, ale zrovna v době, kdy nastoupil a adaptoval se, nastalo 
nejvíce změn.  
V době, kdy společnost prochází výraznějšími změnami, by se měla 
zaměřit na to, aby nově příchozí jedinec nic nepocítil. Pak to budí 
dojem, že je společnost nestabilní, a nikdo přeci nechce pracovat 
při neustálých změnách.  
Proto je velmi důležité, aby byly realizovány vstupní pohovory 
s nově příchozími pracovníky. Jen tímto způsobem můžeme získat od 
zaměstnanců zpětnou vazbu a v oblasti adaptace svoji společnost 
zlepšit.  
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V teoretické části bakalářské práce byla věnována pozornost vzdělání 
a adaptaci zaměstnanců. 
V praktické části bakalářské práce je zkoumán problém odchodu za-
městnanců v době adaptace, ve společnosti působící v automobilovém 
průmyslu se sídlem v Praze.  
Praktická část je zpracována na základě interních dokumentů a do-
tazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. 
 

5!PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
Společnost působící v automobilovém průmyslu a zabývá se designem, 
výrobou, vývojem a prodejem automobilových dílů. Také vyvíjí inte-
grované systémy a moduly pro automobily, a také se snaží o snížení 
emisí CO2.  

Společnost byla založena ve Francii, postupem času se rozrostla a 
dnes působí na mezinárodním trhu. Má 51 vývojových a rozvojových 
center, 12 distribučních míst a 130 produktových poboček. Pobočky 
této společnosti se nachází ve 33 zemích světa, zejména v Evropě a 
Asii.  

Společnost se zařadila mezi světovou špičku dodavatelů automobilo-
vého průmyslu v roce 2013, kdy tržby z prodeje činili 12,1 miliardy 
eur, a počet zaměstnanců dosahoval 74 000. 
V České republice společnost sídlí v Praze, kde vyvíjí integrované 
systémy. Další zastoupení má společnost v Rakovníku, Žebráku a Hum-
polci, kde se nachází výrobní linky pro výrobu dílů do automobilo-
vého průmyslu. Důležitou součástí jsou i dvě testovací dráhy, které 
se nachází v Milovicích na letišti, a přímo v Praze u vývojového 
centra.  

 

5.1! Organizační struktura 
Společnost zaměstnává v České republice celkem přes 100 000 zaměst-
nanců různých národností. Ve vývojovém centru v Praze, kde bude 
zkoumán i již zmíněný problém odchodu zaměstnanců ve zkušební době, 
pracuje zhruba 520 zaměstnanců. Zde velký počet zaměstnanců pochází 
z Indie. Důvodem je kvalitní vzdělání, bohaté zkušenosti a vědo-
mosti, a také pracovitost.  

Vnitřní organizační struktura vývojového centra v Praze je rozdělena 
na osm „Site“ podle druhu vykonávané práce, dále na správu objektu, 
management životního prostředí, HR a finance.  
Jednotlivá oddělení jsou vedena manažery, kteří mají své leadry. 
Tito leadři vedou, v jednotlivých odděleních, své týmy lidí a koor-
dinují zaměstnance v jejich vykonávané práci.  



| 23 

Obrázek 2 – Organizační struktura společnosti 

 

Zdroj: autorka na základě interních dokumentů  

 

5.2! Lidské zdroje  
Lidskými zdroji společnosti je personální oddělení, které spadá 
přímo pod generálního ředitele a dále se dělí na:  

-! HR Manažera, který řídí celé personální oddělení. 
-! Koordinátora vzdělávání zaměstnanců, který má na starosti plán 

vzdělávání.  
-! Recruitera (náboráře), který se stará o výběr potencionálních 

zaměstnanců. 
-! Asistenta, který vyřizuje všechny případné náležitosti 

(smlouvy, benefity, školení, …).  
 

HR manažer řídí celé personální oddělení a dohlíží na to, aby všechna 
potřebná školení, vzdělání a nábor zaměstnanců probíhal ve stanovené 
době.  
Koordinátor vzdělávání zaměstnanců utváří plán, podle kterého se 
zaměstnanci vzdělávají. Každý zaměstnanec se vzdělává individuálně, 
podle jeho náplně práce. 
Lekce anglického a českého jazyka (pro zahraniční zaměstnance) jsou 
jednotné. Tyto lekce probíhají dvakrát týdně po dobu jedné hodiny 
pod vedením odporných školitelů. Jazykových lekcí se účastní 
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zaměstnanci ve dvojicích, jsou zcela dobrovolné a nepočítají se do 
pracovní doby. Ale za to jsou plně hrazené společností.  
Recruiter (náborář) se stará o výběr a přijímání potencionálních 
zaměstnanců do společnosti. Potencionální zaměstnanci jsou vybíráni 
na základě životopisů nebo profilů na LinkedInu.  
Nabídky volných pozic jsou k nalezení na webových stránkách společ-
nosti nebo na portálu Jobs.cz. Potencionální zájemci zašlou svůj 
životopis na základě, kterého postupují do užšího výběru. Také zá-
leží na požadavcích jednotlivých manažerů z odlišných oddělení. Ná-
sledně proběhne pohovor po telefonu, kdy personalista klade uchazeči 
předem připravené otázky, podle kterých vyvodí výsledek. Na základě 
výsledku z telefonického rozhovoru buď uchazeč postoupí do druhého 
kola, nebo nikoli. V druhém kole už probíhá klasický pohovor, u 
kterého je přítomný potencionální nadřízený uchazeče, personalista 
a jeden z potencionálních kolegů z týmu, ve kterém by uchazeč po 
přijetí pracoval. Personální oddělení s manažerem z příslušného od-
dělení stanový závěr a do týdne se uchazeči ozvou, zda byl přijat 
či nikoliv.  
Další ze způsobů, kterých se uchazeči vybírají je video hovor pomocí 
aplikace Skype. Probíhá obdobně jako klasický pohovor a využívá se 
zejména tehdy, kdy se uchazeč nemůže z důvodu velké vzdálenosti 
dostavit na pohovor (zejména kandidáti ze zahraničí). 
Mnohdy nastávají i situace, kdy společnost sama vyhledala kandidáta 
na základě business profilu na sociálních sítích a pozve si kandi-
dáta na pohovor do sídla společnosti. V tomto případě, je kandidá-
tovi hrazena cesta do sídla společnost a všechny příslušné náleži-
tosti.  

Asistent, který se stará o to, aby všechny smlouvy byly podepsány 
podle stanovených zákonů. 
Také má na starost benefity zaměstnanců, vypisuje různé soutěže, na 
základě, kterých zaměstnanci mohou získat benefity navíc. Hlavním 
benefitem společnosti jsou Flexipassy, které zaměstnanec obdrží vždy 
po třech měsících v hodnotě 750 Kč. Dalším z benefitů je také káva 
zdarma.  

Personální oddělení se také stará o to, aby každý ze zaměstnanců 
byl ve společnosti spokojen. V situaci, kdy zaměstnanci nejsou spo-
kojeni na své pozici, se personální oddělení snaží jednotlivci najít 
takovou pozici, která by mu více vyhovovala a více ho naplňovala.  
Úkolem personálního oddělení je také, aby se zaměstnanci cítili 
v pracovním prostředí dobře, proto v rámci projektu „well being“ 
umisťuje do relaxačních zón květiny, časopisy a jednou měsíčně také 
čerstvé ovoce. 
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6!SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ A ADAPTACE 
ZAMĚSTANACŮ 

Systém vzdělávání společnosti je důležitý pro rozvoj technických 
kompetencí a vyžaduje efektivní organizaci vzdělávání. Proto je 
velmi důležité si vzdělávání a školení zaměstnanců dobře zorganizo-
vat.  

Společnost proto dělí kompetence do 4 následujících skupin:  
1.!Kulturní hodnoty, které jsou základem společnosti. 
2.!Management, schopnost řídit lidi, ale zároveň mít znalosti 

v oboru, ve kterém manažer působí. 
3.!Profesionální hodnoty, kterými jsou procesy a nástroje vzta-

hující se k povolání. 
4.!Technické hodnoty, dovednosti v technologické oblasti, které 

jsou spojeny jak s výrobou, tak s procesem.  
 

Proces adaptace úzce souvisí se systémem vzdělávání. Proto je důle-
žité, aby vstupní školení na základě, kterého se zaměstnanci vzdě-
lávají, bylo řádně organizované a byl na něj kladen důraz. V době 
adaptace jsou zaměstnanci velmi citlivý na zmatek a nezorganizova-
nost, jelikož je vše pro ně nové a neznámé.  
Společnost tedy vždy při prvním dni nástupu vyhotoví jednotlivcům 
harmonogram školení, které bude probíhat v následujících dnech. Ško-
lení probíhají celý den a navazují na sebe. Zaměstnanci podstupují, 
jak na povinná školení, tak školení, která jsou specifická pro spo-
lečnost. Zaměstnanci pak mají přehled, co je čeká a nemine. 
 

Z tabulky 2 můžeme vidět přesný harmonogram toho, co bude probíhat 
za školení, kdy se bude školení konat, kde, v jaké místnosti, se 
budou zaměstnanci vzdělávat a zda školení povede interní nebo ex-
terní zaměstnanec. Interní zaměstnanci jsou v tabulce 2 zmiňováni 
jménem. 
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Tabulka 2-Harmonogram nástupního školení 

Zdroj: autorka na základě interních dokumentů 

 

6.1!  Struktura vzdělávání 
Struktura vzdělávání ve společnosti působící v automobilovém prů-
myslu je založena jak na základě internetových portálů, tak na zá-
kladě odborných školitelů.  
Internetovými portály se myslí e-learning portál a management por-
tál. 

Pomocí e-learningu se zaměstnanci vzdělávají jak v oblasti tech-
nické, tak v oblastech jako je HR, PM, nákup či kvalita. Každý ze 
zaměstnanců má tréninkovou kartu, kde nalezne školení, která jsou 
pro něj potřebná, a která mu byla přidělena podle jeho náplně práce. 
Další nabídku e-learningů lze v rámci samostudia samozřejmě také 
absolvovat.  

Management portál se zaměřuje zejména na měkké dovednosti (soft 
skills) e-learningu, kterými jsou vedení lidí, vyjednávání, komuni-
kační dovednosti, time management, zvládání stresu, rozdělování 
úkolů a další. Tento portál je zejména pro ty pozice, které mají 
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pod sebou tým lidí a jejich každodenní náplní práce je vést lidi, 
rozdávat úkoly, a hlavně zvládat stres ve vypjatých situacích. 
Další možností, jak se mohou zaměstnanci vzdělávat, jsou jazykové 
kurzy, které jsou buď plně hrazené, anebo částečně hrazené společ-
ností. 

Plně hrazené jazykové kurzy má zaměstnanec tehdy, kdy popis jeho 
pracovní pozice vyžaduje znalost cizího jazyka nebo kdy zaměstnanec 
nemá dostatečnou úroveň jazykových znalostí požadovaných pro jeho 
funkci. Tyto kurzy probíhají v areálu společnosti a počítají se do 
pracovní doby jen v případě schválení ředitele společnosti.  
Částečně hrazené jazykové kurzy společností jsou tehdy, kdy v jeho 
popisu pracovní pozice není uveden žádný potřebný cizí jazyk nebo 
si zaměstnanec přeje být vzděláván v jazyce, který není pro jeho 
funkci potřeba a chce si tak rozšiřovat své znalosti. Společnost 
však přispěje maximální částku 7500 Kč v průběhu dvanácti kalendář-
ních měsíců.  
Jen zřídka se stává, že společnost hradí kurzy částečně. Společnost 
je velkou korporací a interním jazykem je angličtina. Proto je velmi 
důležité, aby se čeští zaměstnanci vzdělávali v anglickém jazyce a 
zaměstnanci ostatních národností se zase vzdělávali a osvojovali si 
jazyk český.   
Vzdělávání společnosti dále dělíme na externí, interní a povinná 
školení. 
Externí školení školí odborníci, které si společnost najímá. Jedná 
se zejména o jazykovou výuku, kterou společnost zajišťuje každému 
zaměstnanci a probíhá každý den.  
Interní školení školí certifikovaní trenéři, kterými jsou zaměst-
nanci společnosti. Jde hlavně o školení technického typu nebo i o 
povinná školení. Povinná školení jsou dané zákonem, nebo také 
v rámci pozice, kterou zaměstnanec vykonává. Jsou to například:   

-! 5 Axes 
-! Step by Step 
-! KMS 
-! QRQC 
-! IVST/EVE/CDA  

 

6.2! Vzdělávání zaměstnanců v číslech  
Ve společnosti se v roce 2016 zrealizovalo celkem 47 tisíc vzdělá-
vacích hodin, což v průměru znamená 138 hodin na osobu. Celková suma 
všech školení a vzdělávacích programů činila 10,9 milionů CZK. 
V průměru bylo do každého zaměstnance investováno 32 000 korun.  
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Podle výzkumu svazu průmyslu a dopravy České republiky (spcr.cz, 
2015) je průměrná investice do jednoho řadového zaměstnance v České 
Republice maximálně 15 000 CZK.  
Společnost tedy investuje do svých zaměstnanců mnohem více finanč-
ních prostředků, než ukazuje výzkum provedený v roce 2015. Společ-
nost klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců a je tedy 
ochotná vynaložit větší finanční prostředky, než je potřeba.  
 

Graf  1 - školení zaměstnanců 

Zdroj: autorka na základě interních dokumentů 
 

Z uvedených 47 tisíc vzdělávacích hodin, které byly zrealizovány 
v roce 2016, tvoří 46 % externí školení (22 000 hodin), z kterých 
téměř 15 tisíc hodin tvoří jazyková výuka v hodnotě 2,8 milionů CZK. 
Dále pak 19 % tvoří Mandatory školení, což jsou školení povinná 
v rámci celé společnosti dle vykonávané pozice. 
 

Tabulka 3 – náklady společnosti na vzdělávání a školení zaměstnanců  

Zdroj: autorka na základě interních dokumentů 
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Aby společnost zrealizovala aspoň část požadovaných školení za nižší 
náklady (viz tabulka 3) a zároveň dodržela termíny konání (nejen 
jednou za rok), snaží se certifikovat co nejvíce interních trenérů.  
Trenéři se certifikují nejen v oblasti povinných školení, kterými 
jsou například BOZP, první pomoc a další zákonem stanovené. Ale také 
v oblasti technické, kdy každý zaměstnanec potřebuje odlišné ško-
lení, dle náplně práce. Jsou to již zmíněná školení jako 5 Axes, 
Step by Step a další. 
V současné době má společnost 37 interních trenérů a dalších 9 tre-
nérů je v procesu přípravy.  
Jak je vidět z tabulky 4, je kladen velký důraz na vzdělávání za-
městnanců, hlavně na centrále v Praze. Společnost si velmi dobře 
uvědomuje, že školení jsou pro zaměstnance časově náročná, ale na 
druhou stranu jim dává benefit, který se jim jen tak v jiné společ-
nosti nedostane. 

 

6.3! Vyhodnocování vzdělávání zaměst-
nanců  

Společnost vyhodnocuje míru vzdělávání svých zaměstnanců na základě 
dvou evaluací, kterými jsou: 

-! COLD evaluace 
-! HOT evaluace 

Cold evaluace je zpětná vazba, která měří efektivitu vzdělávání ve 
společnosti. Jedná se o hodnocení ze všech školení, tedy z interních 
i externích, která trvala alespoň 8 hodin. Tento typ vyhodnocování 
probíhá formou dotazníku v papírové podobě a vyplňuje ho vždy účast-
ník s jeho přímým nadřízeným, a to vždy nejdříve po 14 dnech od 
školení. Cílem tohoto vyhodnocení je zjištění míry efektivity vzdě-
lávání a přínos pro práci zaměstnanců.  
U toho typu vyhodnocování by bylo lepší zasílat dotazníky v elek-
tronické podobě přímo na e-mailu zaměstnanců, kteří se vzdělávání 
účastnili. Ušetřilo by to čas, jak samotným zaměstnancům, tak per-
sonalistům. Ale vzhledem k tomu, že u dotazníků je potřeba podpis 
zaměstnance a jeho přímého nadřízeného, je tedy lepší dotazníky 
vyhotovovat v papírové podobě. Následně si jednotlivec vyhradí čas 
na schůzku s nadřízeným a společně vyplní a podepíší příslušný do-
tazník potřebný k vyhodnocení.  
 

Hot evaluace je také zpětná vazba, která zkoumá efektivitu vzdělá-
vání ve společnosti. Od cold evaluace se však liší. Dotazník při-
chází zaměstnancům v elektronické podobě na e-mail ihned po absol-
vování školení. A to z důvodu, že si zaměstnanec čerstvě pamatuje 
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průběh celého školení a může ho tak relativně zhodnotit a ohodnotit. 
Také je to z důvodu, že by se dotazník už nemusel vrátit a následné 
urgence stojí personalisty mnoho času a nedělají radost ani zaměst-
nanců ani personalistům.  
Cílem tohoto vyhodnocování je zlepšení jednotlivých školení. Na zá-
kladě zpětné vazby společnost vše postupně vylepšuje. Často se, ale 
setkává s negativní kritikou typu „je to opruz“, „zbytečnost“, 
„další administrativa“ bez dalšího vysvětlení a návrhu na změnu. 
Proto je velmi důležité každou výtku specifikovat, jelikož každá 
zpětná vazba se eviduje, analyzuje a sdílí v rámci oddělení tra-
inning s lektory, kteří mohou flexibilně reagovat a zlepšovat se. 
Proto je kladen důraz na to, aby zaměstnanci vyplňovali zpětnou 
vazbu důsledně a tak, jak to opravdu cítí. Také by se neměli bát 
přidat jakoukoliv poznámku, a to jak s pozitivním nebo negativním 
obsahem.  
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7!PLÁN ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ 
Jelikož má společnost velké procento zaměstnanců, kteří odchází ve 
zkušební době, tedy v době adaptace, soustředí se tedy na tvorbu a 
vylepšení adaptačního plánu. 
 

7.1! Realizace adaptačního plánu za-
městnanců 

Adaptační plán probíhá po celou dobu zkušební doby, kdy je nejdůle-
žitější, aby byl zaměstnanec řádně proškolen, jak školená povinná 
zákonem, tak specifická školení daných pozic ve společnosti. 
První den nástupu každý z nově příchozích zaměstnanců absolvuje ná-
stupní školení, kde je představena kultura společnosti, kvalita, 
nákup, IT školení, BOZP a další školení. Cíl těchto školení se 
soustředí zejména na to, aby jednotlivci poznali společnost blíže, 
věděli, jaké má cíle a podle jakých směrnic se řídí.  
Následující tři měsíce jsou jednotlivým zaměstnancům podle pozic 
rozplánována další školení. Společnost využívá technické mentory, 
které zaměstnance školí metodou „on job training“. Což je metoda 
vzdělávání přímo na pracovišti, která probíhá v době, kdy se za-
městnanec adaptuje a vše si osvojuje.  
Nově společnost také zavadí „Buddyho“. Ten má za úkol první den, 
týden, kdy nováček do společnosti nastoupí, být nápomocen nově pří-
chozímu zaměstnanci, který mu byl přidělen na základě pozice, kterou 
bude nováček vykonávat. „Buddies“ jsou dobrovolní a proškolení za-
městnanci společnosti, kteří vykonávají různé pozice, ať už tech-
nické, administrativní, personální nebo finanční.  
Na tuto funkci jsou proškolení i cizinci, které společnost zaměst-
nává. Je to hlavně z toho důvodu, že společnost nemá dostatečnou 
kapacitu poskytnout zaměstnancům z cizích zemí dostatečné informace 
o tom, jak to v naší zemi chodí. Příslušný „Buddy“ sdělí nově pří-
chozímu, kde si má například založit bankovní účet, kde najít levný 
pronájem a další věci, které je třeba vědět.  
Společnost doufá, že tento způsob adaptace bude nápomocný zejména 
těm zaměstnancům, kteří nemají tak velké zkušenosti a jsou spíše 
introvertní. Velkou výhodou je, že „Buddyho“ dělají pouze zaměst-
nanci společnosti, kteří novým zaměstnancům ukáží vše trochu jiným 
způsobem a jsou schopni poskytnout cenné informace z reálného pro-
vozu a chodu společnosti. 
Dalším krokem adaptačního plánu je nastavení cílů pro dobu prvních 
tří měsíců. Nový zaměstnanec se svým přímým nadřízeným nastaví 
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požadované cíle a společně si řeknou, co se od něj a co by měl 
splnit v prvních třech měsících.  
Nastavování cílů probíhá formou meetingu, na základě formuláře, 
který obsahuje přesně stanovené cíle, na čem bude zaměstnanec pra-
covat a čeho by měl v době adaptace dosáhnout. Po třech měsících 
nadřízený vyhodnotí, zda zaměstnance splnil stanovené cíle a spo-
lečně s daným zaměstnancem zhodnotí uplynulé tři měsíce a nastaví 
cíle půlroční.  
Následným krokem adaptačního plánu je adaptační pohovor, který pro-
bíhá společně s personalistou. Tento pohovor je velmi otevřený. Zde 
může nově příchozí zaměstnanec zmínit vše co mu při adaptačním pro-
cesu chybělo nebo naopak co mu vyhovovalo, jak z pohledu technic-
kého, tak z pohledu personálního. Tyto pohovory slouží jako zpětná 
vazba, aby společnost věděla, co je potřeba zlepšit, kde jsou mezery 
a co vše je a není pro nově příchozí zaměstnance užitečné.  
Poslední etapou adaptačního plánu je vyhodnocení zkušební lhůty. 
Zde se vyhodnocuje, zda nově příchozí zaměstnanec absolvoval všechna 
školení, která mu byla naplánována, splnil cíle, která byly stano-
veny společně s nadřízeným a zda se také adaptoval na příslušnou 
pracovní pozici, která mu byla přidělena. Tento proces není bohužel 
společností podchycen a nedaří se zkušební lhůty vyhodnocovat. Dů-
vodem je nedostatečné získání informací. Často se stává, že nadří-
zený nestanoví se svým novým zaměstnancem požadované cíle. Také se 
stává, že nový zaměstnanec nesplnil všechna doporučená školení, a 
to z důvodu, že na něj byly kladeny vysoké pracovní nároky, které 
jsou způsobeny nedostatkem lidí na důležitých projektech. V tomto 
případě se musí nově příchozí zaměstnanec začlenit do pracovního 
procesu mnohem rychleji, než je požadováno a doporučená školení tak 
probíhají během pracovního procesu a na nastavování cílů často ne-
zbývá čas, jelikož zákazník je v tuto chvíli přednější. 
Společnost by měla tento proces podchytit, jelikož na základě tohoto 
procesu může vyhodnotit přesnější příčiny odchodů zaměstnanců ze 
společnosti. 
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8!DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
Ve společnosti působící v automobilovém průmyslu se sídlem v Praze 
bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, kteří jsou ve 
zkušební době. Respondenti tedy ve společnosti pracují v rozmezí 
jednoho až tří měsíců. 
Na základě dotazníků je zkoumán problém odchodu zaměstnanců ve zku-
šební době, proč k tomuto problému dochází opakovaně a co je potřeba 
udělat proto, aby tento problém nastával minimálně nebo vůbec.  
Jak už bylo zmíněno, adaptace, vstupní školení a následné vzdělávání 
zaměstnanců jsou pro společnost velmi nákladné a investuje do tohoto 
nemalé peníze. Proto je potřeba si zaměstnance udržet, aby počáteční 
výdaje do nově příchozích zaměstnanců, jejich zaškolení a následného 
vzdělávání byla brána jako budoucí investice, která bude společnosti 
přínosem.  
Dotazníkové šetření probíhalo ve společnosti vždy na začátku a upro-
střed měsíce, kdy do společnosti nastupují noví zaměstnanci. Jednalo 
se o měsíc leden a únor 2018. Dotazník obsahoval celkem 18 otázek 
(viz příloha 1). 
 

8.1! Respondenti dotazníkového šetření 
Na dotazník odpovědělo celkem 32 respondentů z 50 oslovených. Ná-
vratnost tedy byla 64 %. 

 

Graf  2 - Pohlaví respondentů  

Zdroj: autorka 
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Respondenti byli zejména mužského pohlaví, jelikož celkové zastou-
pení mužů ve společnosti činí zhruba 90,3 %.  Zastoupení mužů, kteří 
odpověděli na dotazník, činilo 90,6 % a zastoupení žen 9,4 % z 32 
dotázaných respondentů. 
 

Graf  3 – Věkové skupiny respondentů 

Zdroj: autorka 

 

Největší skupina respondentů (37,5 %) se pohybovala ve věkovém roz-
mezí 30-39 let. Naopak nejmenší zastoupení (12,5 %) má věková sku-
pina respondentů 20-29 let. Věkové skupiny 40-49 let a 50 a více 
mají rovné zastoupení a to 25 %. Z grafu 4 vyplývá, že do společnosti 
jsou přijímáni hlavně mladí zaměstnanci. Je to i z důvodu, že pro 
většinu pozic v této společnosti je potřeba vysoká škola a následná 
praxe, což odpovídá největšímu věkovému zastoupení v grafu, tedy 
věkovému rozmezí 30-39 let.  

Graf 4 koresponduje s předchozím grafem 2. Největší zastoupení (68,8 
%) mají zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním, protože jak už bylo 
zmíněno pro vykonávání většiny technických pozic v této společnosti, 
je potřebná vysoká škola s následnou praxí. Střední vzdělání s ma-
turitou zaujímá 28 % zaměstnanců, zde jedná se zejména o adminis-
trativní pozice. Pouhé 3 % zastupují zaměstnanci, kteří mají vzdě-
lání vyšší odborné 
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Graf  4 - Dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: autorka 

 

8.2! Výsledky dotazníkového šetření 
Na otázku 1 (Jste v tuto chvíli ve zkušební době?) odpověděli všichni 
respondenti ano. Jelikož dotazník byl směřován pouze na zaměstnance 
ve zkušební době, kdy je zkoumán problém odchodu právě zaměstnanců 
ve zkušební době, tedy v prvních třech měsících zapracování nově 
příchozích pracovníků. 
 

Otázka č. 2 – Jak dlouho jste ve zkušební době?  
 

Graf  5 - Délka zkušební doby nově příchozích zaměstnanců 

Zdroj: autorka  
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Tato otázka zjišťuje, ve kterém měsíci zkušební doby zaměstnanci 
nejvíce opouštějí společnost.  
Z průzkumu vyplývá, že největší zastoupení (40,625 %) mají respon-
denti, kteří jsou ve zkušební době 3. měsíc. Následně pak ti, kteří 
jsou ve společnosti 1. měsíc (37,5 %) a nejmenší procento (21, 875 
%) zaujímají zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti 2. měsíc.  
Zkušební doba ve společnosti je daná zákonem a má délku trvá 3.mě-
síce. Graf 5 zachycuje jednotlivé měsíce zkušební doby, ve kterým 
se zaměstnanci společnosti právě nachází.  
 

Otázka č. 3 – Jak jste v tomto zaměstnání spokojen/a? 
 

Graf  6 - Spokojenost zaměstnanců ve společnosti 

Zdroj: autorka 

 

Spokojenost zaměstnanců je velmi důležitá, a to hlavně ve zkušební 
době, tedy v době adaptace.  
Nelze ale docílit toho, aby každý zaměstnanec byl ve všech oblastech 
společnosti spokojen, ať je to kultura společnosti, její fungování 
anebo kolektiv. Vždy tu bude malé procento těch, kteří jsou nespo-
kojeni. Důležité však pro společnost je, aby byla převaha těch, 
kteří spokojeni jsou. 
Z průzkumu  bylo zjištěno (viz graf 6), že nadpoloviční počet (62,5 
%) nově příchozích zaměstnanců je spokojena. Jen malé procentu (12,5 
%) je spíše nespokojeno. 
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Otázka č. 4 -  Jak byste ohodnotil/a nástupní školení v prvním týdnu 
Vašeho nástupu do společnosti? 
Společnost dává důraz na zpětnou vazbu, kterou získává od zaměst-
nanců formou elektronických dotazníku, který je zaslán na email 
jednotlivcům hned po absolvování daného školení. Vyplnění elektro-
nického dotazníku je povinné. Pokud zaměstnanec dotazník nevyplní, 
je mu zasláno na email opakované připomenutí neboli „reminder“.  
Graf 7 znázorňuje stupnici od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). 
 

Graf  7 - Spokojenost s nástupním školením 

Zdroj: autorka 

 

Z grafu vyplývá, že většina respondentů (37,5 %) hodnotí nástupní 
školení na stupnici dvě jako dobré. Stupnice jedna (nejlepší) a 
stupnice tři (průměrné) jsou vyrovnaná a zaujímají 25 % respondentů. 
Však velmi příznivé pro společnost je, že žádný z respondentů neo-
hodnotil nástupní školení jako nejhorší a jen malé procento (12,5 
%) ohodnotilo školeni jako horší. Do této skupiny spadají již více 
zkušení zaměstnanci, kteří už byli zaměstnanci ve více společnostech 
a mají tak více zkušeností.  
 

Otázka č. 5 – Jak jste byl spokojen s množstvím informací při prvním 
dnu nástupu do společnosti? 
Každý zaměstnanec při nástupu do společnosti očekává, že mu budou 
poskytnuty všechny potřebné informace k výkonu jeho práce, kultuře 
a fungování společnosti. Také očekává, že bude seznámen s kolegy, 
svým pracovním místem a rozmístěním všech potřebných prostor.  
Odpovědi jsou rozděleny do tří kategorií.   
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Graf  8 - Spokojenost s množstvím informací při nástupním školení 

Zdroj: autorka 

 

Spokojenost s poskytnutými informacemi při nástupním školení hod-
notí respondenti, jako dostačují (viz graf 8). Více jak polovina 
(62,5 %) odpovědělo, že jsou spokojeni a informace při nástupním 
školení byli dostačující, avšak ne úplné a uvítali by více infor-
mací. Velmi spokojeni bylo 37,5 % respondentů, kteří se dozvěděli 
vše, co chtěli.   
 

Otázka č. 6 – Kdo Vám sdělil nejvíce informací?  
 

Graf  9 - Sdělení informací při nástupním školení 

Zdroj: autorka  
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Tato otázka souvisí s otázkou č. 5, kdy byli respondenti dotazování, 
zda byli spokojeni s množstvím informací při nástupním školení. 
Nadpoloviční počet odpověděl, že by ocenili více informací. Otázka 
č. 6 pomůže určit, kde se nacházejí slabiny, že zaměstnanci nejsou 
dostatečné informováni. Informace poskytují při nástupním školení 
zejména tyto osoby. 

Graf 9 ukazuje, že největší množství informací (46,2 %) se zaměst-
nanci dozvědí od školitelů, což je správně a mělo by to tak být. 
Další velké procento (30,8 %) zaujímá skupina kolegové, kteří sdělí 
nově příchozím zaměstnancům, co je potřeba. Nadřízení zaujímají 15,4 
% a personalisté 7,7 %. 

 

Otázka č. 7 – Kolikátý den od nástupu do společnosti jste měl/a 
k dispozici všechno potřebné vybavení k výkonu práce?  
Každý zaměstnanec, který nastoupí do společnosti první den, prochází 
nástupním školení. Není tedy potřeba, aby měl potřebné vybavení pro 
vykonávání práce. Druhý den se však začleňuje do pracovního procesu 
a je potřeba vybaveni pro výkon práce. 
Následné odpovědi jsou rozřazeny do 4 skupiny. 
 

Graf  10 - Potřebné vybavení k výkonu práce 

Zdroj: autorka 

 

Z grafu vyplývá (viz graf 10), že největší procento respondentů 
(37,5 %) má vše potřebné 3. až 5. den od nástupního školení. Vyvážené 
jsou skupiny (25 %) respondentů, kteří mají své vybavení 2. až 3. 
den od nástupního školení (zde se jedná hlavně o pozice netechnic-
kého typu) a skupina respondentů, kteří mají své vybavení až po 
týdnu od nástupu do společnosti (zde se jedná o technické pozice, 
které potřebují pro výkon práce specifický software). Jen malé 
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procento (12,5 %) zaujímají respondenti, kteří mají potřebné vyba-
vení hned 2. den (zde se jedná o pozice administrativní, které 
nepotřebují nic více než jen počítač).  
 

Otázka č. 8 – Myslíte si, že Vám byl dán dostatečný čas na to, 
abyste se zapracoval? 

Čas, který je potřeba k tomu, aby se zaměstnanec zapracoval, je u 
každého odlišný. Každý jednotlivec je v tomto směru individuální, a 
tak není lehké odhadnout konkrétní časové rozmezí, ve kterém by měl 
být zaměstnanec zcela adaptován a začleněn. Někomu to trvá déle, 
někdo je adaptován okamžitě. V tomto případě je dobré dát každému 
zaměstnanci prostor a být trpělivý. 
Velké procento respondentů uvedlo (viz graf 11), že jim byl dán 
dostatečný prostor na zapracování. 50 % odpovědělo spíše ano a 37,5 
% odpovědělo ano. Pouze 12, 5 % uvádí, že spíše ne a ocenili by více 
času.  
 

Graf  11 - Dostatečný čas na zapracování nově příchozích zaměstnanců 

Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 9 – Jak byste ohodnotil/a svého přímého nadřízeného? 
Přímý nadřízený má také velký podíl na adaptaci a začlenění nově 
příchozích zaměstnanců. Měl by svého podřízeného první den seznámit 
s jeho pracovním místem, kolegy a jeho týmem, ve kterém bude nově 
příchozí zaměstnanec pracovat.   
Z grafu 12 vyplývá, že více jak polovina respondentů (75 %) je 
spokojena se svým přímým nadřízeným a s informacemi, které mu byli 
od nadřízeného poskytnuty. 12,5 % respondentů odpovědělo, že jin 
sice byly poskytnuty veškeré informace, ale nikoli nebyli seznámeni 
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s kolektivem, ve kterém budou pracovat. Stejné procento (12,5 %) 
respondentů by uvítalo více zájmu ze strany nadřízeného.  
 

Graf  12 - Ohodnocení přímého nadřízeného 

Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 10 – Jak hodnotíte pracovní prostředí? 
Cítit se dobře v prostředí, ve kterém pracujeme, je velmi důležité. 
Každý zaměstnanec, který se cítí ve svém zaměstnání dobře, odvádí 
kvalitnější práci, je výkonnější a odvede více práce v menším časo-
vém rozpětí. 
Graf 13 znázorňuje čtyři možné odpovědi respondentů. 
 

Graf  13 - Ohodnocení pracovního prostředí společnosti 

Zdroj: autorka  
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Z průzkumu vyplývá (viz graf 13), že nadpoloviční počet respondentů 
(60 %)se cítí ve společnosti velmi dobře. Zbylých 40 % se cítí pouze 
dobře. Hlavní ale je, že nikdo z respondentů neodpověděl záporně.  
Tyto výsledky se daly předpokládat z důvodu, že společnost se v na 
konci roku 2016 přestěhovala do nově vystavěné budovy a prostředí 
je tedy nové a velmi příjemné. 
 

Otázka č. 11 – Jak hodnotíte ochotu svých kolegů a svého týmu na 
stupnici od 1-5? (1 - nejlepší, 5 - nejhorší) 
Ochota kolegů a týmu, ve kterém respondenti pracují je podle výzkumu 
veliká (viz graf 14). Celkem 60 % odpovědělo, že kolegové jsou velmi 
ochotní a bez problému jim sdělují cenné informace. 30 % odpovědělo, 
že kolegové ochotní jsou, ale ne vše jim řeknou. A zbylých 20 % 
respondentů říká, že jejich kolegové nejsou vůbec ochotní sdělovat 
informace.  

 

Graf  14 - Hodnocení ochoty kolegů a týmu 

Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 12 – Je pro Vás finanční ohodnocení dostačující? 
Finanční ohodnocení ve zkoumané společnosti je nadprůměrné oproti 
společnostem působící ve stejném odvětví, ale nároky na pracovní 
výkon jsou vysoké a mnoho zaměstnanců toto pracovní tempo nestíhá. 
Spokojenost s finančním ohodnocením je rozděleno do následujících 
čtyř skupin.  
Z průzkumu vyplývá (viz graf 15), že pro 62,5 % respondentů je 
finanční ohodnocení dostačující. Pro 25 % respondentů je spíše do-
stačující a pro 12,5 % spíše dostačující není. Nikdo z respondentů 
však neodpověděl, že s finančním ohodnocením spokojen vůbec není.  
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Graf  15 - Spokojenost s finančním ohodnocením 

Zdroj: autorka 

 

Otázka č. 13 – Jak na Vás společnost působí?  
Často se stává, že společnosti na venek působí jinak, než ve sku-
tečnosti fungují. Vystupují obvykle jako nedostupné z pohledu náboru 
zaměstnanců, kdy mají potencionální kandidáti pocit, že získání 
pracovního místa v dané společnosti je takřka nemožné. Opak vždy 
velmi často bývá pravdou. Mnoho zaměstnanců tak velmi brzy opouští 
své pozice ještě ve zkušební době, z důvodu, že společnost případně 
vykonávaná pozice nenaplnila jejich očekávání. 
 

Graf  16 - Působení společnosti na zaměstnance 

Zdroj: autorka 
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Graf 16 ukazuje, že na 62,5 % působí společnost dobře a na zbylých 
37,5 % velmi dobře. To je přesně to, co společnosti chtějí, působit 
dobře a mít určité „image“ se kterým vystupují na trhu. Často takové 
„image“ může být velkou výhodou oproti konkurenci. Může tak přilákat 
více potencionálních klientů anebo i zákazníků.  
 

Otázka č. 14 – Máte pocit, že ve společnosti panuje zmatek a věci 
nejsou ustálené?  

Zmatek ve společnostech může nastávat opakovaně. Hlavně tehdy, kdy 
společnost prochází restrukturalizací a vše se mění. Tyto změny, by 
nově příchozí zaměstnanci neměli pociťovat, jelikož pak mohou mít 
pocit, že ve společnosti panuje zmatek a věci nejsou ustálené. 
Odpověď na tuto otázku je rozdělena do čtyř kategorií. 
 

Graf  17 - Zmatek ve společnosti a věci nejsou ustálené 

Zdroj: autorka 

 

Přesná polovina respondentů (50 %) si myslí, že ve společnosti pa-
nuje spíše zmatek. 12,5 % odpověděla ano, ve společnosti panuje 
zmatek. V součtu je to 62,5 %, což je více jak polovina. Zmatek je 
zřejmě způsoben restrukturalizací společnosti a zavedením nových 
interních systémů v oblasti financí a nákupu. Je tedy možné, že tyto 
změny mohli mít na zaměstnance vliv a mohli mít pocit, že systémy 
nejsou ustálené. Zbylých 37,5 % respondentů odpovědělo, že nemají 
pocit, že by ve společnosti byl zmatek a chaos. 
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Otázka č. 15 – Kdyby, jste měl/a v tuto chvíli změnit zaměstnání, 
z jakého důvodu by to bylo?  
Graf č. 18 ukazuje, že největší počet respondentů (38,9 %) by opus-
tilo společnost z důvodu, že práce nenaplnila jejich očekávání. 
Mnohdy se stává, že popis pozic při inzerci je nadceněný a přijatý 
zaměstnanec následně vykonává trochu odlišnou práci, než si sám 
představoval. 
Další větší počet respondentů (22,2 %) zaujímají respondenti, kterým 
nevyhovuje kolektiv. Poté z průzkumu vyplývají dvě vyrovnané skupiny 
(11,1 %) což jsou respondenti, kterým nebyl sdělen dostatek infor-
mací při nástupním školení, a ocenili by více informací, jak od 
školitelů, tak od nadřízených. Druhou skupinou jsou ti, kterým ne-
vyhovují pracovní podmínky nebo jejich pracovní místo. Zbylé tři 
skupiny zaujímají také vyrovnané procento odpovědí (5,6 %) respon-
dentů, kterými jsou nevyhovující kolektiv, nízké finanční ohodnocení 
a nezájem a neochota nadřízeného. Toto procento je velmi malé a tyto 
důvody se v průzkumu objevovali jen velmi zřídka. 
 

Graf  18 - Důvody odchodů zaměstnanců 

Zdroj: autorka 
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9!NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Na základě výsledků dotazníkového šetření a rozhovoru, který byl 
proveden s manažerem HR oddělení, bylo zjištěno, že procesy společ-
nosti nejsou z pohledu nově příchozích zaměstnanců ustálené. Na 
tento problém se více zaměřím a navrhnu společnosti působící v au-
tomobilovém průmyslu opatření, která povedou ke snížení míře odchodu 
zaměstnanců v době adaptace, tedy ve zkušební době. 
Návrh 1  

Z vyhodnocených dat víme, že 38,7 % zaměstnanců by společnost v tuto 
chvíli opustilo z důvodu panujícího zmatku. Tento zmatek je způsoben 
zavedením nových procesů, které stále nejsou ustálené.  
Řešením tohoto problému tedy je, aby se nově zavedené procesy opti-
malizovali či ustálily a nečinily tak negativní dopad na nově pří-
chozí zaměstnance. Optimalizace procesů je dlouhodobá záležitost, 
která potřebuje svůj čas a vždy má negativní dopad. Tento negativní 
dopad může být v budoucnu společnosti přínosem, jelikož díky zave-
dení nových procesů se může zlepšit chod celé společnosti a následně 
tedy i ke snížení odchodu zaměstnanců ve zkušební době. 
Návrh 2 

Dalším řešením pro tento problém je důkladné naplánování a rozvržení 
harmonogramu pro nově příchozí zaměstnance tak, aby měli stále co 
na práci. Naplánováním plného harmonogramu, který bude obsahovat 
školení, následné zaučení, vstupní pohovor s nadřízeným a rozvržení 
práce docílíme toho, že si nově příchozí zaměstnanec nestihne po-
všimnout zmatku, který momentálně ve společnosti panuje.  
Návrh 3 

Z výsledků vyplynulo, že hlavním důvodem, proč zaměstnanci odcházejí 
ze společnosti ve zkušební době, je nenaplnění představy o jejich 
pracovní pozici, kterou mají vykonávat. Uchazeči často mají pocit, 
že pozice, která jim byla na pohovoru představena, nesplňuje ty 
kritéria, která byla řečena. Doporučila bych tedy uchazečům více 
přiblížit podmínky a popis pracovní pozice a následně uchazeče za-
sadit do reálného prostředí, kdy si zkusí během jedné hodiny vyko-
návat pracovní pozici, o kterou se uchází. Také je velmi důležité, 
aby nadřízený, který si potencionálního uchazeče vybírá, si sjednal 
schůzku s personalistou, kde si sdělí vše potřebné informace a také 
představy, které o potencionálním kandidátovy mají. Touto schůzkou 
docílí toho, že si sjednotí všechny potřebné informace o pozici a 
na pohovoru budou schopni uchazečovi více přiblížit popis dané po-
zice.  
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Návrh 4 

Jedním z dalších doporučených návrhů společnosti je zavedení nábo-
rového příspěvku. Náborový příspěvek může být jakousi motivací pro 
nově nabírané zaměstnance.  
V případě, že zaměstnanec uzavře se společností smlouvu na více jak 
jeden rok, bude mu společností vyplacen náborový příspěvek. Výše 
příspěvku se liší, záleží na specializaci a pozici, o kterou se daný 
uchazeč uchází. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr 
dříve, než bylo sjednáno, společnost si nárokuje danou částku zpět. 
Náborový příspěvek se zaměstnanci vyplácí hned po podepsání smlouvy 
ve výši, kterou určí společnost. 
Tento návrh by mohl pomoci přilákat nové zaměstnance a následně je 
i ve společnosti udržet. Výsledkem zavedení tohoto příspěvku bude 
snížení celkové míry odchodu zaměstnanců v době adaptace ze společ-
nosti.  
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat problém odchodu za-
městnanců v době adaptace ve společnosti působící v automobilovém 
průmyslu se sídlem v Praze a navrhnout vhodné řešení tohoto problému 
na základě zpracovaných a získaných informací.  
Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, kde se zaměřuji 
na vzdělání a adaptaci zaměstnanců ve společnostech a následně na 
část praktickou, kde byly zkoumány příčiny a důsledky odchodu za-
městnanců ve zkušební době. 
V teoretické části se zaměřuji na plán, realizaci a cíle vzdělávání 
zaměstnanců. Jakým způsobem lze zaměstnance vzdělávat, aby jednot-
livé procesy byly efektivní. Následně se zaměřuji na proces, reali-
zaci a plán adaptace zaměstnanců. Zde vystihuji jednotlivé etapy 
adaptace a vše co je v jednotlivých etapách podstatné.  
V praktické části analyzuji příčiny a důsledky odchodu zaměstnanců 
ze zkoumané společnosti na základě dotazníkového šetření a rozhovoru 
s manažerem HR oddělení. Z vyhodnocených výsledků vyplývá, že spo-
lečnost má velké procento zaměstnanců, kteří odcházejí ve zkušební 
době. Důvodem těchto odchodů je podle nově příchozích zaměstnanců 
zmatek, který panuje ve společnosti. Tento zmatek je způsoben zave-
dením nových procesů, které byly do společnosti začátkem roku zave-
deny a stále nejsou ustáleny. Další příčinou, která vede k odchodu 
zaměstnanců je nenaplnění představ o pozici, na kterou daný zaměst-
nanec nastoupil. Toto je způsobeno nedostatečnými informacemi po-
skytnutými na výběrovém řízení.  
Společnost by se měla zaměřit zejména na dvě oblasti, ve kterých 
respondenti projevují nespokojenost. V první řadě zapracovat na 
ustálení nově zavedených procesů, které způsobují, že ve společnosti 
panuje zmatek, který má negativní dopad na nově příchozí zaměst-
nance. A v druhé řadě zapracovat na kvalitě informací, které jsou 
uchazečům sdělovány při výběrovém řízení. 
Pokud se společnost zaměří na tyto dvě hlavní oblasti, ve kterých 
respondenti projevují nespokojenost, tak návrhy doporučení, která 
byla společnosti doporučena by mohla vést ke snížení míry odchodu 
zaměstnanců ve zkušební době.  
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Dotazník 

 

Vážený respondente, 
jmenuji se Adéla Nováková a jsem studentkou oboru Řízení a ekonomika 
průmyslového podniku na Masarykově ústavu vyšších studií Českého 
vysokého učení technického v Praze. Momentálně zpracovávám svou ba-
kalářskou práci na téma Vzdělání a adaptace zaměstnanců.  
Proto Vás poprosím o vyplnění toho dotazníku na základě, kterého 
bude zkoumán problém odchodu zaměstnanců v době adaptace, tedy ve 
zkušební době. Tento dotazník bude využit v praktické části mé ba-
kalářské práce na základě, něhož vyhodnotím stanovený problém.  
 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.  
 

1.!Jste v tuto chvíli ve zkušební době?  
a.!Ano 
b.!Ne 

 
2.!Pokud ano, jak dlouho už jste ve zkušební době?  

a.!1. měsíc 
b.!2. měsíc 
c.!3. měsíc  

 
3.!Jak jste v tomto zaměstnání zatím spokojen/a?  

a.!Velmi spokojen  
b.!Spokojen 
c.!Spíše nespokojen 
d.!Nespokojen  

 
4.!Jak byste ohodnotil/a nástupní školení v prvním týdnu vašeho ná-

stupu do společnosti?  
(na stupnici od 1/nejlepší-5/nejhorší) 

         1-2-3-4-5 

5.!Jak jste byl/a spokojen/a s množstvím informací při prvním dnu 
nástupu do společnosti?  

a.!Velmi spokojen (dozvěděl/a jsem se vše co jsem chtěl/a)  
b.!Spokojen (dostačující informace, ale ocenil/a bych in-

formací více)  
c.!Nespokojen (nedostatek informací) 
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6.!Kdo Vám sdělil nejvíce informací?  
a.!Personalistou 
b.!Školiteli 
c.!Nadřízeným 
d.!Kolegou  

 
7.!Kolikátý den od nástupu do společnosti jste měl/a k dispozici 

všechno potřebné vybavení k výkonu své práce?  
a.!Hned 2. den  
b.!2-3.den 
c.!3.-5.den 

 
8.!Myslíte si, že Vám byl dán dostatečný čas na to, abyste se za-

pracoval?  
a.!Ano 
b.!Spíše a no 
c.!Spíše ne 
d.!Ne  

 
9.!Jak byste ohodnotil/a svého přímého nadřízeného?  

a.!Poskytl mi veškeré informace, potřebné k výkonu mé práce 
a seznámil mě s kolektivem 

b.!Poskytl mi veškeré informace, ale s kolektivem mne nese-
známil 

c.!Uvítal/a bych více informací a více zájmu ze strany mého 
nadřízeného 

10.! Jak hodnotíte pracovní prostředí?  
a.!Velmi dobré 
b.!Dobré  
c.!Špatné 
d.!Velmi špatné  

 
11.! Jak hodnotíte ochotu svých kolegů a svého týmu na stupnici od 

1-5? (na stupnici od 1/nejlepší-5/nejhorší) 
 

1–2–3-4-5 
 

12.! Je pro Vás finanční ohodnocení dostačující?  
a.!Ano  
b.!Spíše ano 
c.!Spíše ne  
d.!Ne 

 
13.! Jak na Vás společnost působí?  

a.!Velmi dobře 
b.!Dobře 
c.!Špatně  
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d.!Velmi špatně 
 

14.! Máte pocit, že ve společnosti panuje zmatek a věci nejsou 
ustálené?  

a.!Spíše ano 
b.!Ano 
c.!Spíše ne 
d.!Ne  

 
15.! Kdyby, jste měl/a v tuto chvíli změnit zaměstnání, z jakého 

důvodu by to bylo? (zaškrtněte max.3 možnosti)  
a.!Zmatek ve společnosti 
b.!Nedostatek poskytnutých informací 
c.!Nezájem a neochota mého nadřízeného 
d.!Nízké finanční ohodnocení 
e.!Nevyhovující kolektiv 
f.!Nevyhovující pracovní podmínky 
g.!Práce nenaplnila mé očekávání  

 
16.! Pohlaví  

a.!Muž 
b.!Žena 

 
17.! Do jaké věkové kategorie spadáte?  

a.!20-29 let  
b.!30-39 let 
c.!40-49 let  
d.!50 a více 

 
18.! Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?  

a.!Střední s maturitou 
b.!Vyšší odborné  
c.!Vysokoškolské 
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Příloha 2: Rozhovor 

1.!Jaký je Váš názor na adaptaci zaměstnanců? 
2.!Myslíte si, že společnost poskytuje nově příchozím zaměstnancům 

dostatečné informace?  
3.!Je v současné době poměr zaměstnanců, kteří odchází ve zkušební 

době velký (50 % zaměstnanců ve zkušební době)?  
a.!Co si myslíte, že je důvodem jejich odchodů?  
b.!Zavadíte nějaká opatření, aby poměr těchto zaměstnanců byl 

menší? Případně jaké?  
4.!Proč si vy osobně myslíte, že zaměstnanci odcházejí ve zkušební 

době? Jaké mají důvody?  
5.!Uvažujete o nějaké radikálnější změně, adaptativního plánu? 

(například přidělení „buddyho“ každému nově příchozímu?)  
6.!Hledají zaměstnanci, kteří jsou ve zkušební době a uvažují o 

odchodu, nějaká alternativní řešení? Případně konzultují to 
s personálním oddělením?   
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Evidence výpůjček 
Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje 
svým podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité 
literatury. 

 

Jméno a příjmení: Adéla Nováková 

V Praze dne: 16. 04. 2018 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Praco-
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