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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou adaptace nových zaměstnanců  

ve vybraném podniku. Cílem práce je na základě analýzy současného adaptačního procesu 

ve společnosti Devro navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu. Teoretická 

část práce na základě odborné literatury vymezuje základní pojmy související s činnostmi 

řízení lidských zdrojů, přijímáním zaměstnanců, avšak zejména s oblastí adaptace. 

V praktické části je nejprve blíže představena vybraná společnost. Poté je zanalyzován  

a zhodnocen současný proces adaptace dělnických i technicko-hospodářských pracovníků. 

Dle teoretických východisek a odhalených slabých stránek procesu jsou navržena opatření 

ke zlepšení současné situace. Hlavním výstupem práce je vytvořený dotazník, jehož 

prostřednictvím by společnost mohla pravidelně získávat zpětnou vazbu týkající  

se průběhu adaptačního procesu od svých zaměstnanců. V závěru práce je uvedeno 

ekonomické zhodnocení vybraných doporučení. 

Klíčová slova 
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Annotation 

Induction Process of Employees in a Selected Company 

This diploma thesis deals with the issue of the induction process of new employees in  

a selected company. The aim of this thesis is on the basis of analysis of the current 

induction process in the company Devro to suggest arrangements for improvement of the 

current situation. The theoretical part, based on professional literature, defines basic terms 

related to human resource management activities, hiring employees, but especially in the 

field of induction. In the practical part, there is described in detail the selected company. 

Then the current induction process of manual workers and technical-economic employees 

is analyzed and evaluated. Based on theoretical knowledge and revealed weaknesses of the 

process, there are suggested arrangements for improvement the current situation. The main 

output of the thesis is a formed questionnaire, through which the company could regularly 

obtain feedback on the course of the induction process from its employees. In the 

conclusion of the thesis, there is mentioned economic evaluation of selected 

recommendations. 

Keywords 

Induction process, onboarding of new employees, personnel activity, human resource 

management, training 
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Úvod 
V současné době se v moderně vedených podnicích stává řízení lidských zdrojů 

významným prvkem, který se podílí na úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku. Jeho 

hlavní úlohou je zabezpečit podniku dostatečné množství schopných a motivovaných 

zaměstnanců, pomocí kterých dosáhne požadovaného výkonu a stanovených strategických 

cílů. Mezi personální činnosti, kterými se oblast řízení lidských zdrojů zabývá, patří také 

adaptace nových zaměstnanců. Ta spočívá v systematickém uspořádání formálních  

a neformálních činností souvisejících s informováním, odborným zapracováním  

a sociálním začleněním přijatého zaměstnance v novém zaměstnání. I přesto, že proces 

adaptace představuje velmi důležitou oblast personálního řízení, je mnohdy ve firmách 

relativně podceňován a není mu věnována odpovídající pozornost. Jeho průběh a výsledky 

jsou přitom pro úspěšné uvedení zaměstnance do podniku podstatné, neboť optimálně 

nastavený adaptační proces může zabránit fluktuaci zaměstnanců a přispět k dosažení 

produktivity přijatého zaměstnance v kratším časovém období. 

Tématem této diplomové práce je adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. 

Hlavním cílem je na základě provedené analýzy současného adaptačního procesu  

ve společnosti Devro s.r.o. navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zlepšení současného 

stavu. Dílčím cílem je zpracovat literární rešerši související s touto problematikou. 

Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. První tři kapitoly práce jsou věnovány 

teoretickým východiskům souvisejícím s problematikou adaptace nových zaměstnanců. 

V první řadě je na základě odborné literatury vymezen pojem řízení lidských zdrojů a jsou 

uvedeny základní personální činnosti. Následně je věnována pozornost přijímání 

zaměstnanců, neboť tato činnost s adaptací zaměstnanců úzce souvisí. V rámci třetí 

kapitoly se teoretická část zabývá samotnou oblastí adaptace. Tato kapitola přibližuje nejen 

to, jak ji autoři odborných publikací definují, ale zaměřuje se také na její cíl, členění  

a oblasti. Dále seznamuje s nástroji, které jsou v průběhu tohoto procesu využívány, 

s důležitostí hodnocení procesu adaptace novými zaměstnanci a s aktuálními trendy v této 

oblasti řízení lidských zdrojů. 

V praktické části je nejprve představena společnost Devro s.r.o., ve které je diplomová 

práce zpracována. Na charakteristiku společnosti navazuje analýza současného procesu 

adaptace dělnických i technicko-hospodářských pracovníků v této společnosti a následné 

zhodnocení současného stavu. Dle teoretických poznatků a odhalených slabých stránek 
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současného procesu adaptace jsou navržena opatření, která by mohla vést ke zlepšení 

současné situace. Hlavním výstupem práce je dotazník, vytvořený pro získávání zpětné 

vazby týkající se průběhu adaptačního procesu. Práce obsahuje i další návrhy zaměřené na 

zkvalitnění adaptačního procesu v oblasti organizace a programu pracovního dne,  

ve zlepšení sociální adaptace a ve využití nových nástrojů v adaptaci. V závěru práce je 

uvedeno ekonomické zhodnocení vybraných doporučení.   
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1 Řízení lidských zdrojů 
Snahou každé firmy působící na trhu za účelem zvyšování hodnoty vložených prostředků 

je vytvářet spokojené a stálé zákazníky nabízením požadovaných výrobků či služeb, a tím 

dosahovat očekávaných výsledků podnikání. K dosažení tohoto cíle je nezbytná schopnost 

podniku vhodně získávat, využívat a rozvíjet veškeré zdroje, a to nejen materiální, finanční 

či informační, avšak zejména lidské, neboť především kvalitní lidské zdroje činí 

rozhodnutí o získávání, využívání a rozvoji všech ostatních zdrojů (Šikýř, 2016). Právě 

člověk se svými dovednostmi a znalostmi patří k rozhodující hnací síle organizace. Záleží 

především na práci lidí a jejich chování, zda a do jaké míry bude podnik úspěšný  

a konkurenceschopný. Z tohoto důvodu je v současné době v podnicích ústředním 

problémem řízení lidských zdrojů, kterému je věnována mimořádná pozornost (Koubek, 

2011). 

Řízení lidských zdrojů se zabývá všemi činnostmi, jež jsou úzce spojeny  

se zaměstnáváním, řízením a vedením lidí v organizacích. Jeho hlavní úlohou je zabezpečit 

podniku dostatečné množství schopných a motivovaných zaměstnanců, jejichž pomocí 

firmy dosáhnou svých strategických cílů a požadovaného výkonu. K naplňování tohoto 

úkolu jsou určeny jednotlivé personální činnosti, které jsou v podnicích zajišťovány 

zejména manažery a zaměstnanci personálního útvaru (Šikýř, 2016).  

Cílem řízení lidských zdrojů je vhodné využívání schopností pracovníků a investic do nich 

vložených, vytváření předpokladů ke spokojenosti zaměstnanců s vykonávanou prací  

a zároveň motivace pracovníků k osobnímu rozvoji (Kocianová, 2010). Podle Armstronga 

a Taylora (2015) lze mezi cíle řízení lidských zdrojů zařadit napomáhání k dosažení 

vytyčených strategických cílů podniku, přispívání k rozvoji kultury věnované dosahování 

vysokého výkonu, zabezpečování talentovaných a kvalifikovaných zaměstnanců a úsilí  

o vytváření pozitivních pracovních vztahů včetně navozování důvěry mezi zaměstnanci  

a vedením. 

1.1 Definice řízení lidských zdrojů 
Definic pojmu řízení lidských zdrojů existuje v české i zahraniční odborné literatuře celá 

řada. 
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Celosvětově uznávaní autoři Armstrong a Taylor (2015, s. 47) ve svém díle formulovali 

řízení lidských zdrojů jako: „strategický, integrovaný a ucelený přístup k zaměstnávání, 

rozvíjení a uspokojování lidí pracujících v organizacích.“ 

Boxall a Purcell (2011, s. 1) uvádějí, že „řízení lidských zdrojů označuje všechny činnosti 

spojené s řízením práce a lidí v organizacích.“ 

Poněkud komplexnější definici vytvořil Watson (2010, s. 919), podle něhož je řízení 

lidských zdrojů „manažerský přístup k využívání úsilí, schopnosti a oddanosti lidí 

k vykonávání požadované práce způsobem, který organizaci zajistí perspektivní 

budoucnost.“ 

Dle Koubka (2011) se řízení lidských zdrojů zabývá otázkami spojenými s člověkem jako 

pracovní silou, s jeho zapojením do práce v podniku a využíváním jeho schopností, s jeho 

pracovním výkonem, přizpůsobováním se potřebám podniku, se vztahy, do kterých jako 

zaměstnanec podniku vstupuje, s výsledky jeho odvedené práce, s náklady vynaloženými 

na lidskou práci a dále také na otázky týkající se osobního rozvoje pracovníka  

a uspokojování jeho potřeb. Tuto myšlenku ve svém díle (2011, s. 15) následně výstižně 

shrnuje takto: „Personální práce zahrnuje všechno, co se týká člověka a jeho práce  

ve firmě, včetně toho, co v životě pracovníka jeho práci ve firmě ovlivňuje (např. jeho 

životní podmínky).“ 

1.2 Činnosti řízení lidských zdrojů 
Oblast řízení lidských zdrojů zahrnuje širokou škálu činností a odpovědnost za jejich 

provedení spočívá na řadě zaměstnanců v organizaci (Gilmore, Williams, 2013). Jedná se  

o činnosti, které se orientují na člověka v pracovním procesu v následujících oblastech: 

 Vytváření a analýza pracovních míst – definování obsahu práce, tj. jednotlivých 

pracovních úkolů a s nimi souvisejících pravomocí a odpovědností, spojování 

těchto úkolů do pracovních míst, specifikace požadavků na zaměstnance, vytvoření 

popisu pracovních míst; 

 Plánování lidských zdrojů – odhadování a plánování potřeby zaměstnanců 

v podniku z hlediska počtu a struktury a plánování procesů k jejímu pokrytí; 

 Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců – činnosti, jež mají zabezpečit, aby 

volná pracovní místa v podniku přilákala dostatečný počet vhodných uchazečů  

o práci a z nich byli vybráni a přijati uchazeči s nejlepšími předpoklady. Těmito 
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činnostmi jsou například stanovení způsobů pokrytí potřeb lidských zdrojů, volba 

dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání, shromažďování a zkoumání 

materiálů přijatých od uchazečů, metody výběru, přijetí zaměstnanců, adaptace 

nového zaměstnance a jeho uvedení na pracoviště; 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence rizik a péče o bezpečnost  

a ochranu zdraví při výkonu práce; 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců – činnosti, které mají  

za úkol zjistit, jak zaměstnanec vykonává svou práci a jaký je jeho potenciál 

k rozvoji. Patří sem zejména zpracování metod hodnocení zaměstnance  

a organizace hodnoticího rozhovoru jako prvky řízení pracovního výkonu; 

 Rozmísťování zaměstnanců a ukončení pracovního poměru – zařazování 

zaměstnanců na určitá pracovní místa, jejich povyšování či naopak přeřazení 

k vykonávání nižší funkce, převádění na jinou pracovní pozici a dále také 

propouštění zaměstnanců; 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – analýza a identifikace potřeb vzdělávání 

pracovníků, plánování, příprava, organizace a hodnocení výsledků vzdělávacího 

procesu; 

 Odměňování zaměstnanců – uplatňování mzdového systému a poskytování 

zaměstnaneckých výhod; 

 Pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání – přímá či nepřímá účast zaměstnanců 

na vedení podniku, zaměstnanecké a mezilidské vztahy na pracovišti, otázka 

konfliktů a komunikace ve firmě; 

 Péče o zaměstnance – činnosti zabývající se pracovním prostředím, zabezpečení 

sociálních služeb (například stravování, sociálně-hygienické podmínky práce), 

životních podmínek zaměstnanců, volnočasových, kulturních a sportovních aktivit; 

 Komunikace se zaměstnanci – analýza úrovně komunikace a informovanosti 

zaměstnanců v podniku, využívání komunikačních prostředků; 

 Využívání personálního informačního systému – jeho tvorba, implementace  

a použití při správě personální administrativy a k vnitřní komunikaci. Slouží 

k získávání, zpracování a uchování dat o jednotlivých pracovních místech, 

zaměstnancích, mzdách, sociálních záležitostech, činnostech personálního oddělení 

v podniku, dále je využíván k poskytování informací vedoucím i řadovým 

pracovníkům; 
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 Průzkum trhu práce – směřuje k odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil pro 

podnik. Je založen na analýzách populačního vývoje, analýzách nabídek 

pracovních sil na trhu práce a poptávky po nich či analýzách konkurenční nabídky 

pracovních příležitostí. Jedná se o strategicky orientovanou činnost, jejímž účelem 

je poznat situaci a trendy na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost podniku  

na trhu práce při hledání a získávání vhodných zaměstnanců; 

 Zdravotní péče o zaměstnance – zahrnuje pravidelnou kontrolu zdravotního stavu 

zaměstnanců, avšak i léčbu, první pomoc nebo rehabilitaci; 

 Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků – dodržování 

ustanovení zákoníku práce a dalších zákonů zaměřených na zaměstnávání lidí, 

práce, odměňování a sociálních záležitostí. V současné době je stále více kladen 

důraz na dodržování ustanovených zákonů zakazujících diskriminaci při 

zaměstnávání lidí, hodnocení nebo odměňování na základě jejich pohlaví, věku, 

národnosti, náboženství, politické příslušnosti apod. (Dvořáková, 2012; Koubek, 

2015). 

V literatuře lze nalézt různé členění a počty personálních činností. Dle Šikýře (2014) lze 

personální činnosti uspořádat do osmi základních oblastí, jak je zobrazeno na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Činnosti řízení lidských zdrojů 
Zdroj: vlastní zpracování; (Šikýř, 2014) 
 
Činnost obsazování volných pracovních míst pak dále rozděluje na získávání volných 

uchazečů, výběr nejvhodnějších uchazečů, přijímání zvolených uchazečů a adaptace 

přijatých zaměstnanců. 

V součastné době se na vykonávání výše zmíněných činností podílí nejen zaměstnanci 

personálního oddělení (personalisté), ale také linioví manažeři. Personální oddělení 

provádí různé administrativní práce, nastavuje výše uvedené procesy, udržuje 

vnitropodnikové záznamy o zaměstnancích a poskytuje rady a odborné znalosti liniovým 

manažerům. V některých organizacích personální oddělení zastřešuje všechny výše 

uvedené činnosti, zatímco v jiných firmách se mnoho či většina těchto aktivit stává 

důležitou součástí pracovních míst liniových manažerů (Foot, Hook a Jenkins, 2016). 
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2 Přijímání zaměstnanců 
Přijímání nového zaměstnance je jednou z personálních činností a v podniku by mu měla 

být věnována nemalá pozornost. Právě na něm mnohdy závisí to, jak bude utvářen vztah 

nového zaměstnance k organizaci. Kromě toho se organizace tím, že věnuje patřičnou 

pozornost přijímání zaměstnanců, může vyhnout některým problémům, především 

problémům plynoucích z nejasností (Koubek, 2011). 

Kocianová (2010, s. 128) vymezuje přijímání zaměstnanců jako „personální činnost 

zahrnující právní a administrativní náležitosti související s nástupem nového zaměstnance 

a také jeho uvedení na pracoviště.“ Zároveň dodává, že přijímání zaměstnanců lze chápat 

ve dvou pojetích. V užším pojetí se jedná o nástup nového zaměstnance do podniku  

a o procedury spojené s počáteční etapou jeho pracovního poměru. V širším pojetí je 

možné nazývat přijímáním zaměstnance i nástup současného zaměstnance podniku  

na jinou pracovní pozici. V tomto případě zahrnuje přijímací proces vedle počátečních 

procedur i kroky, které souvisí s přechodem současného zaměstnance. V praxi je však 

přijímání pracovníků zpravidla chápáno v užším smyslu. 

Podle Koubka (2015, s. 189) má definice přijímání zaměstnanců následující, rovněž 

výstižnou podobu: „Přijímání zaměstnanců představuje řada procedur, které následují 

poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje 

nabídku zaměstnání v organizaci, a končí během dne nástupu pracovníka do zaměstnání.“ 

Základní procedury, které jsou součástí procesu přijímání nových zaměstnanců, jsou 

znázorněny na obrázku 2. 
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Obrázek 2:  Náležitosti související s přijímáním pracovníků 
Zdroj: vlastní zpracování; (Koubek, 2015) 
 

Nejpodstatnější formální náležitostí procesu přijímání zaměstnance je příprava a podepsání 

pracovní smlouvy (Koubek, 2015). Ještě než ale samotné uzavření pracovní smlouvy 

nastane, má zaměstnavatel povinnost obeznámit nově přicházejícího zaměstnance s právy  

a povinnostmi vyplývajícími nejen z pracovní smlouvy, avšak i z povahy práce na daném 

pracovním místě a v neposlední řadě také s povinnostmi plynoucími ze zvláštních právních 

předpisů (Šikýř, 2014). 

Pracovní smlouva představuje nejběžnější způsob vzniku pracovního poměru. Tato 

smlouva je záležitostí dvoustrannou a přijímaný zaměstnanec by tedy měl mít možnost 

seznámit se s jejím návrhem a vyjádřit se k němu (Kocianová, 2010). Podle ustanovení  

§ 34 zákoníku práce (2006) musí pracovní smlouva zahrnovat druh práce, který má 

zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo či místa výkonu práce, ve kterých má 

být práce vykonávána a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena 

v písemné podobě a obě smluvní strany musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. 

Po uzavření pracovní smlouvy nastává zařazení nového zaměstnance do personální 

evidence firmy. V tomto neméně důležitém kroku je zaměstnanci vytvořena osobní karta 

případně jiný nosič s potřebnými informacemi o zaměstnanci, je mu pořízen mzdový list  
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a evidenční list důchodového zabezpečení a je pro něho vystaven firemní průkaz 

(Čopíková, Bláha, Horváthová, 2015). 

Během přijímacího procesu je nezbytné od předchozího zaměstnavatele převzít zápočtový 

list, který je určen pro potřeby důchodového zabezpečení. Dále je také nutné podat do osmi 

dnů od vzniku pracovního poměru přihlášku k sociálnímu pojištění patřičné správě 

sociálního zabezpečení a také přihlášku ke zdravotnímu pojištění zdravotní pojišťovně 

(Měrtlová, 2014). 

Velmi podstatnou aktivitou, která je součástí procesu přijímání nového zaměstnance, je 

jeho uvedení na pracoviště. V rámci této činnosti by měl majitel či vedoucí pracovník 

firmy dovést přijímaného zaměstnance na jeho nové pracoviště (a to i v situaci, kdy 

současný zaměstnanec přechází v rámci podniku na jinou pracovní pozici) a předat jej jeho 

bezprostředně nadřízenému (Koubek, 2015). Bezprostředně nadřízený by měl zaměstnance 

obeznámit s jeho právy, povinnostmi a předpisy souvisejícími s bezpečností práce  

a ochranou zdraví při práci a podrobněji ho informovat o daném pracovišti a pracovním 

místě (Kocianová, 2010). Dalším úkolem nadřízeného je seznámit nově příchozího 

zaměstnance s ostatními zaměstnanci, především s jeho nejbližšími spolupracovníky. Také 

je nezbytné novému zaměstnanci ulehčit orientaci v prostorách firmy, například ho zavést 

k šatnám, záchodům, umývárnám, stravovací místnosti apod. V závěru celé procedury je 

nový zaměstnanec zaveden na místo výkonu své práce a je mu předáno veškeré zařízení  

a materiál potřebný k výkonu práce (Koubek, 2015). 
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3 Adaptace zaměstnanců 
Poté, co je vhodný uchazeč o zaměstnání přijat na volné pracovní místo a nastoupí  

do organizace, začíná se v novém zaměstnání adaptovat. V odborné literatuře či článcích 

věnovaných řízení lidských zdrojů se lze setkat s rozdílným pojmenováním procesu 

adaptace. Například Koubek (2015) ve svém díle používá pojem orientace. V řadě 

odborných článků je adaptace nazývána také jako onboarding. Termín onboarding lze 

vysvětlit jako proces integrace nových zaměstnanců do organizace, pracovního týmu  

a procesu (Jemelka, 2019). Některé zdroje a odborníci z praxe hovoří také  

o pre-onboardingu. 

Bez ohledu na označení, představuje adaptace velmi důležitou, avšak mnohdy relativně 

podceněnou oblast personálního řízení. Její průběh a výsledky jsou přitom pro úspěšný 

nábor nových pracovníků stejně významné jako jejich získávání a výběr, jimž je zpravidla 

věnována mnohem větší pozornost (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). Janišová  

a Křivánek (2013) se domnívají, že proces adaptace úzce souvisí s výběrem zaměstnanců. 

Pokládají otázku: „Jak jinak by bylo možné posoudit, zda byl výběr zaměstnance správný, 

pokud by nebylo sledováno, jak úspěšně se nový zaměstnanec začlenil do organizace?“ 

Úspěšnost procesu výběru zaměstnance je tedy mimo jiné měřena retencí nově získaných 

zaměstnanců ve zkušební době. Dessler (2014) zdůrazňuje, že ani pečlivý výběr 

zaměstnanců nezaručuje jejich efektivní výkon a dále uvádí, že ani zaměstnanci s vysokým 

potenciálem nemohou vykonávat svou práci, pokud nevědí, co nebo jak mají dělat. Účelem 

adaptace je tedy dle něho zajištění toho, že nově příchozí zaměstnanci budou vědět, co, 

kdy a jak mají dělat. 

Většina českých firem však práci s novými pracovníky nevěnuje příliš velkou pozornost. 

Dle průzkumu společnosti TREXIMA z roku 2017 totiž vyplývá, že 40 % respondentů 

z českých firem s novými pracovníky systémově nepracuje. Tuto skutečnost následně 

potvrdilo také šetření společnosti LMC z roku 2018, které ukazuje, že 66 % nově přijatých 

zaměstnanců z řad respondentů nebylo ze strany podniku poskytnuto téměř žádné 

zaškolení (HR News.cz, 2019). 

Úspěšná adaptace nově příchozího zaměstnance je však velmi důležitá a prospěšná pro obě 

zúčastněné strany. Optimálně nastavený adaptační proces zabrání fluktuaci a přispěje 

k dosažení produktivity nově přijatého pracovníka na požadovanou úroveň v kratším 

časovém období (HR News.cz, 2019). Podle průzkumu může adaptace také zvýšit retenci 
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neboli udržení zaměstnanců v podniku o 25 % (Daily Mirror, 2011). Na základě studií bylo 

zjištěno, že až 90 % zaměstnanců zvažuje, zda v organizaci setrvá, během prvního roku 

(Benáková, 2017). Díky procesu adaptace by se měl nový zaměstnanec cítit v organizaci 

příjemně a pohodlně. Tento proces by měl zaměstnanci napomoci při budování 

sebevědomí, morálky a motivace a zajistit dobrou komunikaci mezi nadřízeným  

a zaměstnancem od samého začátku (Daily Mirror, 2011). 

Smyslem adaptačního procesu je seznamování nového zaměstnance s firmou a její 

kulturou, úkoly, stylem práce, technologií, specifickými předpisy firmy a podmínkami,  

ve kterých bude zaměstnanec vykonávat svou práci (Koubek, 2015). Adaptace napomáhá 

k urychlení orientace pracovníka ve firmě, podporuje pochopení pracovních povinností 

zaměstnance a zvyšuje schopnost pracovníka samostatně vykonávat svěřené pracovní 

úkoly (HR News.cz, 2019). 

Adaptační proces by neměl být určen pouze pro nově příchozí zaměstnance organizace, 

avšak také pro zaměstnance, kteří se do zaměstnání vrací po určité prodlevě, například 

ženy vracející se z mateřské dovolené či pracovníci, jež mění pracovní místo nebo oddělení 

v rámci organizace (HR News.cz, 2019). 

Jednotlivé organizace se v přístupu k adaptaci podstatně liší. Některé spoléhají na to, že  

si nový zaměstnanec sám najde svou cestu, jiné využívají některé z prvků, které při 

procesu adaptace hrají důležitou roli. Těmito prvky mohou být například kvalitní popis 

pracovního místa, příručka pro nového zaměstnance, úvodní seminář, mentoring progam či 

začlenění nováčka do skupiny talentů (Janišová, Křivánek, 2013). 

3.1 Definice adaptace 
Obecně je adaptace chápána jako proces aktivního přizpůsobování se člověka životním  

a pracovním podmínkám. V případě, že se hovoří o adaptaci v novém zaměstnání, je 

možné tento proces označit procesem vyrovnávání se člověka se skutečností, v níž plní své 

pracovní úkoly (Toth, 2010). 

Adaptace nových zaměstnanců často označovaná také jako pracovní orientace  

či zapracování znamená podle Váchala, Vochozky a kol. (2013, s. 304) „jejich uvedení do 

organizace i pracovní funkce.“ Dále zmiňují, že obecně je adaptace vymezena jako 

„proces aktivního přizpůsobování se člověka životním a pracovním podmínkám.“ 
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Dvořáková (2012, s. 162) vnímá adaptaci jako „systematickou orientaci a formalizované 

začlenění nového zaměstnance, případně i externího spolupracovníka, do kulturního, 

sociálního a pracovního systému organizace.“ 

Dle Šikýře (2014) adaptace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální procedury 

související s informováním, odborným zapracováním a sociálním začleněním přijatého 

pracovníka v novém zaměstnání. Odborným zapracováním je v tomto kontextu myšleno 

sžití se s podmínkami a požadavky vykonávané práce, sociální začlenění pak znamená 

přivyknutí na sociální vztahy na pracovišti. 

Armstrong a Taylor (2014) formulovali adaptaci zaměstnanců jako proces, při němž jsou 

noví zaměstnanci uvítáni do organizace a jsou jim poskytovány základní informace, které 

potřebují k tomu, aby se v podniku rychle a co nejlépe usadili a začali pracovat. 

3.2 Cíl adaptace 
Stýblo, Urban a Vysokajová (2011, s. 167–168) ve své publikaci uvádějí, že cílem 

adaptace je „urychlit integraci nového zaměstnance do firmy, zajistit jeho plnou pracovní 

výkonnost a zabránit jeho případné pracovní demotivaci nebo nespokojenosti plynoucí 

z nedostatku informací, nedostatečného zvládnutí pracovních úkolů či nejasných 

pracovních očekávání.“ 

Armstrong a Taylor (2015) stanovili čtyři základní cíle uvádění lidí do organizace:  

 pomoci pracovníkovi překonat počáteční fázi nejistoty po nástupu do organizace, 

ve které může novému pracovníkovi připadat vše neobvyklé a neznámé; 

 vyvolat v mysli nového pracovníka pozitivní vztah k firmě, za účelem zvýšení 

pravděpodobnosti, že nově příchozí zaměstnanec ve firmě zůstane; 

 zajistit, aby nový pracovník v co nejkratším časovém období dosahoval 

požadovaného výkonu; 

 snížit pravděpodobnost, že nový pracovník z firmy brzy odejde. 

Dle Mathise a Jacksona (2010) efektivní orientace dosahuje několika klíčových účelů: 

 vytváří příznivý dojem zaměstnanců o organizaci i o pracovním místě; 

 poskytuje důležité informace; 

 podílí se na zlepšení přijetí nového zaměstnance jeho spolupracovníky; 

 urychluje socializaci a integraci nového zaměstnance do organizace; 
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 zajišťuje, aby výkon a produktivita nově příchozího začaly co nejrychleji. 

3.3 Členění adaptace 
V odborné literatuře lze nalézt členění adaptace ze dvou hledisek. První členění je 

uskutečňováno z hlediska rovin, v nichž proces adaptace probíhá. V tomto případě jsou 

rozlišovány dvě základní roviny adaptace – rovina pracovní adaptace a rovina sociální 

adaptace. Druhé členění vychází ze způsobu adaptace. V rámci tohoto členění lze hovořit 

o formální a neformální adaptaci. Zmíněné druhy adaptace jsou znázorněny také na 

následujícím obrázku č. 3. 

Obrázek 3: Druhy adaptace 
Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
 

3.3.1 Pracovní a sociální adaptace 
Pracovní adaptace se zaměřuje na počáteční zaškolení nových zaměstnanců, které 

uzpůsobuje pracovní dovednosti zaměstnance podle zpracovaného popisu a specifikace 

pracovní pozice. Náplň pracovní adaptace závisí na konkrétních podmínkách práce,  

za kterou je zaměstnanec odměňován a na jeho připravenosti a ochotě pracovat 

(Nekoranec, Nagyová, 2014). 

Sociální adaptace představuje proces začleňování pracovníka do struktury mezilidských 

vztahů nejen v rámci celé pracovní skupiny, avšak i do celého systému dané společnosti 

(Váchal, Vochozka a kol., 2013). 

Podle Totha (2010) se pracovní a sociální adaptace vzájemně prolínají, a tudíž je od sebe 

nelze zcela oddělit. Těsná spojitost a vzájemné ovlivňování se projevují také v tom, že 

příznivý průběh procesu adaptace je závislý na zvládnutí obou rovin adaptace. Nekoranec  
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a Nagyová (2014) uvádí, že výsledky mnoha studií ukazují, že sociální adaptace je obvykle 

složitější než pracovní adaptace. 

Proces pracovní a sociální adaptace zaměstnance má značné následky pro stabilizaci 

zaměstnance v organizaci, pro jeho pracovní spokojenost i jeho výkonnost. I z tohoto 

důvodu je nezbytné tento proces řídit (Toth, 2010). 

3.3.2 Formální a neformální adaptace 
Formální adaptace je systematický proces adaptace, při němž je využíván adaptační 

program zajišťovaný personálním oddělením, manažerem či jiným pověřeným 

zaměstnancem, zpravidla zkušeným spolupracovníkem (Šikýř, 2014). 

Neformální adaptace je realizována spontánně vlivem sociálního okolí. Jedná se o proces 

zabezpečovaný spolupracovníky, jenž má podstatný význam pro začlenění nového 

zaměstnance do pracovní skupiny (Kocianová, 2010). 

Podle Kocianové (2010) je právě neformální adaptace mnohokrát důležitější a efektivnější. 

3.4 Oblasti adaptace nových zaměstnanců 
Adaptace označovaná také jako orientace nových zaměstnanců se zaměřuje na tři základní 

oblasti: celopodnikovou orientaci, útvarovou orientaci a orientaci na konkrétní pracovní 

místo. Tyto tři oblasti jsou zobrazeny také na obrázku 4. 

Obrázek 4: Oblasti adaptace 
Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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Celopodniková orientace je spojená se zprostředkováním obecných informací společných 

pro všechny zaměstnance podniku, obvykle bez ohledu na charakter a obsah jejich práce 

(Koubek, 2015). Ve fázi, kdy je nový zaměstnanec uváděn do organizace, je důležité, aby 

mu byly podány základní informace. Například by měl vědět, pro koho bude pracovat,  

tj. kdo je jeho přímým nadřízeným, s kým a kde bude pracovat a co bude jeho náplní práce. 

Některé z těchto informací může novému zaměstnanci poskytnout zaměstnanec 

personálního oddělení případně jiná pověřená osoba. Nejdůležitějším zdrojem informací je 

však přímý nadřízený (Armstrong, Taylor, 2015). 

Útvarová orientace souvisí s určitou organizační jednotkou (skupinou či týmem), do které 

patří obsazované pracovní místo a zabývá se specifiky práce v tomto útvaru a jeho 

zvláštnostmi. Většinou bývá pro všechna pracovní místa v organizační jednotce společná 

(Kocianová, 2010). Uvádění nového pracovníka do útvaru by měl, pokud je to možné 

zahájit vedoucí útvaru, který by měl pracovníka přivítat, stručně mu přiblížit činnosti 

útvaru a následně jej předat přímému nadřízenému, který ho uvede na pracoviště 

(Armstrong, Taylor, 2015). 

Orientace na konkrétní pracovní místo je zpravidla obsahově diferencovaná podle 

charakteru a obsahu práce na konkrétním pracovním místě (Koubek, 2015). V rámci 

uvedení zaměstnance na pracoviště by měl přímý nadřízený nového zaměstnance 

představit jeho spolupracovníkům či členům týmu (Armstrong, Taylor, 2015). 

3.5 Odpovědnost za průběh adaptace 
Proces orientace lze nazývat adaptací v případě, že je formalizován a řízen. Odpovědnost 

za průběh adaptace nesou zaměstnanec, jeho přímý nadřízený, personalisté, zaměstnancův 

mentor či průvodce, zaměstnanec vzdělávacího útvaru a ostatní spolupracovníci nového 

zaměstnance (Kocianová, 2010). 

Adaptační proces je dle orientace určen pro: 

 nově příchozí zaměstnance; 

 zaměstnance, kteří se na svou původní pracovní pozici vracejí po delší době; 

 zaměstnance, kteří v rámci organizace mění pracovní zařazení. 

Typickým příkladem zaměstnanců vracejících se na své původní pracoviště po uplynutí 

delšího období jsou ženy, které se vracejí z mateřské dovolené zpět do zaměstnání. Do této 
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kategorie lze zařadit také zaměstnance, jenž se do pracovního procesu navrací  

po dlouhodobé nemoci či zaměstnance vracející se z dlouhodobého pracovního zařazení 

v zahraničí. Specifickým znakem adaptace těchto zaměstnanců je především to, že obvykle 

po návratu do zaměstnání po určité přestávce dochází ke ztrátě profesionální sebedůvěry  

(v případě zaměstnance, který se vrací z dlouhodobého výkonu pracovní činnosti 

v zahraničí, spíše ke ztrátě kontaktu se sociální realitou pracoviště) a občas i ke snížení 

zájmu o pokračování v profesionální kariéře. Zdařilá readaptace těchto zaměstnanců je 

podmíněna citlivým přístupem vedoucího, jeho úsilím nalézt možnosti, pomocí kterých by 

organizace přispěla k řešení osobních problémů těchto zaměstnanců, a také jeho 

působením na pracovní kolektiv takovým způsobem, aby se i ostatní zaměstnanci stali 

procesu readaptace nápomocní (Váchal, Vochozka a kol., 2013). 

Bezprostřední nadřízený se účastní adaptace nového zaměstnance především v oblasti 

příslušného organizačního útvaru a pracovního místa zaměstnance. Jeho úkolem je nového 

zaměstnance podporovat, řešit s ním případné problémy vzniklé v průběhu adaptace  

a v neposlední řadě také kontrolovat a vyhodnocovat její průběh (Kocianová, 2010). 

Personalisté vypracovávají koncepci, obsah a harmonogram adaptačního plánu pro 

jednotlivé kategorie pracovních míst a podílejí se zpravidla na počáteční fázi adaptace 

(Koubek, 2015). 

Mentor se zaměstnanci během adaptačního procesu věnuje, poskytuje mu své rady, sdílí 

s ním své zkušenosti a znalosti, zaškoluje ho do výkonu práce a pomáhá mu s adaptací 

v sociálním prostředí (Kocianová, 2010). 

„Buddy“ neboli přítel je člověk, jenž může novému zaměstnanci pomoci se začleněním  

se do sociální sítě společnosti. Ve většině případů je určen již před nástupem nového 

zaměstnance a pomáhá mu již od prvního dne seznámit se s lidmi i prostředím společnosti. 

Role „buddyho“ je méně formální než role mentora a obvykle končí po několika týdnech. 

V případě, že má „buddy“ odborné zkušenosti ve stejné oblasti jako nově příchozí 

zaměstnanec, může jeho role trvat delší časové období a částečně i nahrazovat roli mentora 

(Janišová, Křivánek, 2013). 

Na průběhu adaptace mají významný podíl také spolupracovníci nového zaměstnance 

(Kocianová, 2010). 
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3.6 Nástroje adaptace 
Počáteční etapa procesu adaptace nových zaměstnanců je orientována především  

na předání potřebných informací o celé firmě, a to ústní i písemnou formou. Touto fází 

procesu se většinou zabývají personalisté. K podpoře prvních kroků adaptačního procesu 

slouží tzv. orientační balíček, jenž zahrnuje obecné informace společné pro všechny 

pracovníky společnosti v souvislosti s daným pracovním místem (Čopíková, Bláha  

a Horváthová, 2015). Mezi možné nástroje napomáhající adaptaci patří například také 

adaptační (orientační) tréninky, pracovní rotace, zpětnovazební rozhovory s nově přijatými 

zaměstnanci a mentoring program (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). Velmi efektivním 

nástrojem řízení adaptace zaměstnanců je individuální adaptační plán, jehož součástí by 

měly být veškeré významné kroky adaptace na pracovní místo uspořádané do časového 

harmonogramu (Čopíková, Bláha a Horváthová, 2015). Zmíněné nástroje jsou graficky 

zachyceny na níže uvedeném obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5: Nástroje využívané při adaptaci 
Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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3.6.1 Orientační balíček 
Adaptace zaměstnanců má podle Koubka (2015) také významný vzdělávací aspekt. Jedná 

se totiž o formování pracovních schopností nového zaměstnance tak, aby odpovídaly 

požadavkům a potřebám pracovního místa a podniku. V rámci adaptačního procesu jsou 

získávány různé informace např. odborné informace, informace o pracovních postupech či 

o zvláštnostech technologie využívané v podniku. Z tohoto důvodu je adaptace mnohdy 

začleňována do systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

Značnou podporou prvních kroků adaptačního procesu mohou být informační materiály 

pro nové pracovníky obsahující nejpodstatnější informace o podniku (Stýblo, Urban  

a Vysokajová, 2011). Soubor materiálů, který nově příchozí zaměstnanec dostává, je 

označován jako orientační balíček nebo také příručka pro nového zaměstnance. Výhodou 

informačních materiálů je snížení pravděpodobnosti, že se k novému zaměstnanci některé 

informace vůbec nedostanou, neboť mu je personalista či jeho nadřízený zapomenou 

poskytnout. Tento nástroj také pracovníkovi dává možnost se kdykoliv později 

k materiálům vrátit. Je zřejmé, že tyto materiály se liší podle kategorie pracovního místa, 

na nějž je zaměstnanec přijímán (Koubek, 2015). 

Materiály pro nové zaměstnance obvykle zahrnují informace na úrovni organizace. 

Součástí orientačního balíčku předávaného novému zaměstnanci mohou být podle 

Kocianové (2010) tyto položky: 

 informace o činnosti podniku, o jeho postavení na trhu, tradici a vizích; 

 organizační struktura podniku; 

 kontakty na zaměstnance podniku a pravidla komunikace v podniku; 

 základní organizační normy (například pracovní řád); 

 pracovní podmínky v podniku (například informace o pracovní době, o udělování 

dovolené, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví); 

 informace o odměňování (například termín výplaty nebo srážky ze mzdy či platu); 

 seznam zaměstnaneckých výhod; 

 přehled možností vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; 

 postupy při povyšování zaměstnanců; 

 odborové záležitosti; 

 cestovné; 

 vzory formulářů; 
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 vzor firemního periodika apod. 

V díle Koubka (2015) lze kromě výše uvedených položek nalézt také další položky, jež by 

měl orientační balíček obsahovat, a to například: 

 plán (mapa) podniku a jeho zařízení; 

 přehled důležitých termínů specifických pro dané odvětví, podnik či pracovní 

místo; 

 popis pracovního místa; 

 seznam podnikových svátků, tj. volných dní; 

 telefonní čísla a adresy klíčových zaměstnanců a další důležité kontakty např. na 

policii, hasiče aj.; 

 informace o pojištění zaměstnanců.  

Noví zaměstnanci zpravidla stvrzují svým podpisem převzetí písemných materiálů. 

V případě potřeby má tedy podnik možnost se na předané materiály odvolávat. V současné 

době však firmy mívají materiály pro nové zaměstnance umístěné na svém intranetu. 

Význam orientačních balíčků zahrnujících důležité informace pro nové zaměstnance je 

zřejmý, avšak Kocianová (2010) se domnívá, že pro adaptaci zaměstnanců se stávají 

mnohem cennější rady a informace získané od jejich nových kolegů. 

3.6.2 Individuální adaptační plán 
Pro nového zaměstnance je většinou velmi náročné vstřebat veškeré informace spojené 

s orientací najednou nebo v krátkém období. Není proto vhodné ho se vším seznámit 

během jediného setkání, nýbrž mu veškeré informace, připomínky a rady udělovat 

postupně podle určité priority. Proces adaptace by tedy měl být rozložen do delšího 

časového úseku (Koubek, 2015). 

Autoři odborné literatury se shodují na tom, že rozdílné pracovní pozice vyžadují odlišný 

obsah i různě dlouhou dobu adaptace. Koubek (2015) tvrdí, že délka celého procesu může 

být v rozmezí od několika dní do několika týdnů či měsíců. Zcela určitě by podle něho měl 

být tento proces správně naplánován a uskutečňován prostřednictvím vhodných metod, a to 

s přihlédnutím k povaze pracovní pozice i k osobnosti zaměstnance procházejícího 

adaptací. Kocianová (2010) poukazuje na skutečnost, že na nekvalifikovaných pracovních 

pozicích, jež vyžadují základní pracovní zaškolení, orientaci v prostředí podniku a povinná 

školení, může adaptační proces trvat velmi krátkou dobu, avšak pokud se jedná  
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o manažerské pozice či pozice specialistů, je proces rozvrhován i na dobu delší než půl 

roku. 

Individuální adaptační plán by měl obsahovat veškeré významné činnosti procesu 

adaptace, které by měly být systematicky uspořádány do časového harmonogramu 

(Čopíková, Bláha, Horváthová, 2015). Zpravidla stanovuje, s jakými informacemi  

a dokumenty by měl být nový pracovník během své adaptace seznámen, jakých školení 

popřípadě osobních setkání by se měl zúčastnit, jaké podnikové úseky by měl pomocí 

metody rotace poznat (případně jakou dobu by v nich měl strávit) a na kdy jsou 

naplánovány rozhovory s nadřízeným či personalistou (Stýblo, Urban a Vysokajová, 

2011). Tento plán slouží jako návod pro postup během adaptace pro nově příchozího 

zaměstnance, avšak také pro všechny ostatní zaměstnance, kteří mají na řízení adaptačního 

procesu určitý podíl. Součástí plánu adaptace nového zaměstnance by měly být hlavní 

aktivity směřující k adaptaci na úrovni celého podniku, jež se budou týkat všech 

pracovních míst ve společnosti, a individualizované činnosti určené konkrétnímu 

zaměstnanci na dané pracovní pozici v organizaci (Kocianová, 2010). 

Adaptační plán by měl být přizpůsoben povaze práce v podniku, v útvaru i na pracovním 

místě (Koubek, 2015). Obsah plánu by měl vycházet ze složitosti a náročnosti pracovní 

činnosti, již má zaměstnanec vykonávat. Na základě této skutečnosti by měla být nastavena 

optimální doba trvání procesu adaptace.  Při zvažování obsahu adaptačního plánu je nutné 

respektovat úroveň dosaženého vzdělání včetně délky praxe a získaných zkušeností 

zaměstnanců. V neposlední řadě by měl adaptační plán zohlednit individuální dovednosti 

zaměstnance a jeho obsah by měl být přizpůsoben také představám a přáním nového 

zaměstnance (Toth, 2010). 

Jednou z možných podob adaptačního plánu je formulář, v němž je uvedeno jméno 

zaměstnance, příslušný útvar podniku, pracovní pozice zaměstnance a den jeho nástupu  

do zaměstnání. Do formuláře jsou během adaptačního procesu k příslušným naplánovaným 

činnostem zaznamenávány termíny jejich splnění a dále jsou podepisovány odpovědnými 

osobami. Formulář zahrnuje také plán vzdělávacích aktivit určených pro dobu adaptace či 

plán rotace zaměstnance. Nepovinnou součástí tohoto formuláře může být například 

prostor pro doplnění dalších údajů potřebných k adaptaci zaměstnance. Obsahem 

závěrečné části je hodnocení nadřízeného po uplynutí období adaptace nového 
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zaměstnance, popřípadě další jeho doporučení a představy o následujícím programu 

(Kocianová, 2010). 

Průběh procesu adaptace může zahrnovat aktivity, které jsou uspořádány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Časový harmonogram procesu adaptace 

Časové 
období 

Činnosti Zodpovědná 
osoba 

Období před 
nástupem 
zaměstnance 

Zaslání uvítacího e-mailu. Liniový vedoucí 
nebo přímý 
nadřízený 

Informování recepce a spolupracovníků o nástupu nového 
zaměstnance. 

Liniový vedoucí 

Příprava pracovního prostředí pro nového zaměstnance. Personalista nebo 
liniový vedoucí 

Příprava písemných materiálů (příručka pro zaměstnance, 
popis pracovního místa, směrnice…). 

Liniový vedoucí 

Předání důležitých písemných materiálů. Personalista 
Setkání k 
podpisu 
pracovní 
smlouvy 

Obdržení dalších informací (ústní i písemnou formou). Personalista nebo 
nadřízený 

Období mezi 
uzavřením 
pracovní 
smlouvy a 
nástupem 
zaměstnance 

Udržování kontaktu budoucího nadřízeného s novým 
zaměstnancem a v případě potřeby také poskytnutí pomoci 
při řešení osobních problémů (např. ubytování) a dalších 
podstatných informací. 

Personalista 

1. den 

 

Osobní přivítání zaměstnance. Personalista, 
liniový vedoucí 
případně přímý 
nadřízený 

Předání základních informací, zejména ústní formou. Personalista 
Seznámení a orientace nového zaměstnance v prostorech 
organizace a příslušného útvaru. 

Personalista, 
přímý nadřízený 

Seznámení nového zaměstnance s jeho spolupracovníky na 
pracovišti a jeho „průvodcem“ v době adaptace. 

Liniový vedoucí 

Seznámení nového zaměstnance s jeho právy a 
povinnostmi. 

Přímý nadřízený 

Vstupní školení pro nové zaměstnance. Přímý nadřízený 
nebo bezpečnostní 
technik 

Plnění prvních pracovních úkolů. Přímý nadřízený 
Krátká diskuse zaměstnance s vedoucím o prvních pocitech 
a zkušenostech nového zaměstnance. 

Liniový vedoucí 

1. týden Úvodní seminář/trénink. Personalista 
Postupné zaučování se a plnění úkolů. Přímý nadřízený 
Účast na neformálních aktivitách firmy/oddělení spolu 
s ostatními zaměstnanci, při nichž lze odpovědět na dotazy 
nového zaměstnance. 

Liniový vedoucí, 
případně přímý 
nadřízený, ostatní 
zaměstnanci 

Každodenní diskuse s vedoucím o pocitech zaměstnance. Liniový vedoucí 
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2. – 4. týden Nový zaměstnanec začíná plnit veškeré své povinnosti. Přímý nadřízený 
Rozhovory s nadřízeným a personalistou věnované slabým 
stránkám pracovníkovy adaptace, vyhodnocení 
dosavadního průběhu adaptace a řešení případných 
problémů. Krátké diskuse na konci týdne, větší 
rekapitulace na konci měsíce. 

Přímý nadřízený, 
personalista 

Školení související s normami chování v podniku či 
zaměstnaneckých výhod. 

Liniový vedoucí 

Výběr mentora, tvorba plánu práce s mentorem. Liniový vedoucí, 
mentor 

2. – 5. měsíc 

 

Zaměstnanec vykonává veškeré úkoly pracovního místa. Přímý nadřízený 
Pravidelné schůzky s nadřízeným a personalistou týkající 
se vyhodnocení dosavadního průběhu procesu adaptace a 
řešení případných problémů. 

Přímý nadřízený, 
personalista 

Školení například o kvalitě a produktivitě, technologii, 
zlepšování pracovního výkonu, odměňování, pracovních 
vztazích apod. 

Liniový vedoucí, 
školitel 

6. měsíc Ukončení procesu adaptace. Liniový vedoucí 
Hodnocení pracovního výkonu nového zaměstnance. Přímý nadřízený 
Jednání o následujících postupech personálního a 
sociálního rozvoje nového zaměstnance. 

Přímý nadřízený, 
liniový vedoucí 

Závěrečné hodnocení průběhu adaptace a rozhovor 
nadřízeného se zaměstnancem. 

Přímý nadřízený 

Zdroj: vlastní zpracování; (Koubek, 2015; Janišová, Křivánek, 2013) 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v průběhu adaptačního procesu dochází 

k pravidelnému hodnocení zaměstnance, častým rozhovorům zaměstnance s přímým 

nadřízeným či personalistou, a že nově přijatý zaměstnanec během něho absolvuje mnoho 

vzdělávacích aktivit. 

Hodnocení zaměstnanců obecně představuje proces zhodnocení a komunikace  

se zaměstnanci zabývající se tím, jak dobře zaměstnanci odvádějí svou práci s ohledem na 

nastavené standardy. Velmi důležité je, aby byl zaměstnanec hodnocen pravidelně a byla 

mu průběžně poskytována zpětná vazba orientovaná především na následné vzdělávání  

a rozvoj zaměstnance (Bláha, 2013). 

Právě hodnoticí pohovory mezi přijatým zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným mají 

v období adaptace důležitou roli. Během těchto pohovorů je hodnoceno plnění úkolů, jimiž 

byl nováček pověřen, jsou posuzovány jeho pracovní výsledky a řešeny eventuální 

nedostatky, dotazy či návrhy a v neposlední řadě je také porovnáváno očekávání 

zaměstnance s očekáváním zaměstnavatele (Kazdová, 2012). 

Šikýř (2014) rozděluje hodnocení přijatého pracovníka ze strany manažera na neformální  

a formální. Neformální hodnocení je používáno dle potřeby v okamžiku, kdy nadřízený řídí 
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a vede přijatého pracovníka k dosažení sjednaných pracovních i rozvojových cílů. 

Zaměřuje se na včasné rozeznání problémů pracovního výkonu a určení způsobu jejich 

nápravy. Formální hodnocení je uskutečňováno v závěru adaptačního období, například  

na konci zkušební doby, kdy vedoucí poskytuje novému zaměstnanci shrnutí průběhu  

a výsledků adaptačního procesu a hovoří s ním o nich. 

V případě, že je adaptace správně uspořádána a výsledky pohovorů jsou pravidelně 

vyhodnocovány, je možné v závěru procesu vymezit novému zaměstnanci úkoly a cíle 

související zároveň s vytyčenými cíli firmy a po skončení zkušební doby naplánovat 

následný rozvoj a kariérní plán nového pracovníka (Kazdová, 2012). 

Záměrem rozhovorů přímého nadřízeného či personalisty s novým zaměstnancem by 

mělo být pravidelné zjišťování spokojenosti zaměstnance včetně jeho dojmů z organizace, 

ze spolupracovníků i z práce a pozorování zaměstnancovy adaptace na prostředí podniku  

a jeho začleňování do pracovní skupiny. Přímý nadřízený by měl pravidelně kontrolovat, 

jak nový zaměstnanec zvládá své pracovní povinnosti a při pohovorech mu poskytovat 

zpětnou vazbu k jeho výkonu pracovní činnosti, oceňovat dobré výkony a snahu. 

V závěrečném rozhovoru s novým zaměstnancem by měl nadřízený podat hodnocení  

o jeho působení v období adaptace (Kocianová, 2010). 

Do adaptačního plánu bývají zpravidla zařazovány také vzdělávací aktivity. Noví 

zaměstnanci se v období adaptace vzdělávají při samotném vykonávání jim svěřené práce 

přímo na pracovišti. Tento způsob učení se a získávání informací bývá doplněn 

vzděláváním mimo pracoviště, při kterém dochází k osvojení si některých specifických 

znalostí a dovedností nového pracovníka. Aby vzdělávání zaměstnance v tomto období 

neprobíhalo nahodile, neefektivně a nehospodárně, měla by organizace uplatňovat 

systematický přístup, jehož součástí může být posuzování toho, co se nový pracovník musí 

naučit, využívání zkušených a vyškolených spolupracovníků jako rádců či koučování  

ze strany vedoucích zaměstnanců nebo speciálně zvolených a vyškolených odborníků. 

Vzdělávání během adaptačního procesu je vhodné také doplnit podporou samostudia 

poskytnutím studijních materiálů či poradenstvím orientovaným na možnosti vzdělávání 

(Armstrong, Taylor, 2015). 

3.6.3 Rotace práce 
Rotace práce, někde též označovaná jako zkušební kolečko, představuje jednu 

z nejefektivnějších metod seznámení nového zaměstnance se společností v rámci procesu 
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jeho adaptace na nové pracovní místo (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). Z průzkumu 

společnosti DMC Management Consulting bylo zjištěno, že 24 % podniků během adaptace 

tento nástroj využívá. Pomocí rotace práce se nový pracovník rychle zorientuje  

ve struktuře firmy, interních procesech a návaznosti procesů, a také se lépe sžije 

s podnikovou kulturou a chodem společnosti (Kazdová, 2012). Zaměstnanci jsou postupně 

během určitého období ukládány úkoly v různých odděleních společnosti se záměrem 

komplexního poznání jejích pracovních postupů a úkolů v jejich vzájemné provázanosti  

a zlepšení osobní pracovní flexibility zaměstnance (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). 

3.6.4 Orientační trénink 
Pro organizace přijímající větší množství zaměstnanců najednou je obvykle prospěšné 

vytvořit v rámci adaptace strukturovaný program orientačního tréninku, který absolvují 

všichni noví zaměstnanci v určitém období po svém nástupu. Orientační školení a tréninky 

mohou obsahovat prezentace vybraných podnikových manažerů, poskytující informace  

o práci jednotlivých oddělení organizace, o vizi a cílech podniku do budoucna, i prezentace 

zaměstnanců personálního oddělení, sdělující informace o pravidlech personálního řízení, 

možnostech vzdělávání zaměstnanců, růstových a kariérových příležitostech v organizaci 

apod. Hlavní výhodou tohoto přístupu je větší časový prostor pro získání podstatných 

informací, možnost vyzkoušení si a naučení se některých nových postupů i osobního 

kontaktu s manažery společnosti (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). 

3.6.5 Mentoring program 
Mentoring program dává novému zaměstnanci možnost využít rad zkušenějších 

spolupracovníků, kteří znají jeho náplň práce i zodpovědnosti a pravomoci ostatních 

zaměstnanců podniku. Výhoda tohoto programu spočívá v tom, že mentoři mohou 

nováčkovi pomoci zejména ve chvíli, kdy potřebuje něco prosadit nebo zajistit. Pokud 

společnost tento program systematicky vytváří, jsou mentoři již před obdobím adaptace 

zvoleni (Janišová, Křivánek, 2013). Mentorem se ve většině případů stává manažer nebo 

zkušený zaměstnanec, jenž není bezprostředním nadřízeným nově nastupujícího 

pracovníka. Úkolem této osoby je urychlit adaptaci zaměstnance ve společnosti, představit 

mu její pravidla, know-how i zvyklosti, napomáhat mu s řešením problémů, mít na starost 

jeho rozvoj či další kariérový růst. Vztah mezi zaměstnancem a jeho mentorem trvá 2–3 

roky, případně i déle (Stýblo, Urban a Vysokajová, 2011). 
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3.7 Hodnocení procesu adaptace zaměstnanci 
Na základě průzkumu společnosti DMC Management Consulting zaměřeného na průběh  

a úroveň procesu adaptace ve vybraných podnicích bylo zjištěno, že přestože má 88 % 

dotazovaných podniků adaptační proces formálně zpracován, přibližně 30 % z nich 

nezískává žádnou zpětnou vazbu od svých nových zaměstnanců zaměřenou na to, jak tento 

proces vnímají a žádným způsobem od účastníků nezjišťuje jejich spokojenost s průběhem 

adaptačního procesu. Z průzkumu dále vyplynulo, že firmy, které zpětnou vazbu  

od nováčků mají, ji získávají převážně formálními rozhovory či dotazníkovou metodou.  

Aby byl proces adaptace efektivní, je však jeho správné nastavení, řízení a zpětné 

vyhodnocení nutné (Kazdová, 2012). 

Jemelka (2019) doporučuje ihned po skončení adaptace požádat nové zaměstnance o jejich 

zpětnou vazbu, díky níž podnik získá cenná data pro případné zlepšení procesu  

a odstranění nedostatků. 

3.8 První dny v zaměstnání 
První den v novém zaměstnání není příliš lehký. Nováček se nachází v novém místě, je 

obklopen novými lidmi, začíná si pomalu budovat nové vztahy, osvojuje si nové metody  

a postupy a především je zahlcen velkým množstvím informací (Wyrzykowski, 2020). 

Horáková (2018) ve svém článku upozorňuje na skutečnost, že 4 % nově příchozích 

pracovníků opustí nové zaměstnání již první den. Dále dodává, že prvních 45 dní v novém 

zaměstnání je pro udržení pracovníka rozhodujících. Kromě toho jsou s odchodem nového 

pracovníka spojeny náklady ve výši přibližně trojnásobku jeho mzdy. 

Již od samého začátku v novém působišti si zaměstnanec vytváří dojem o organizaci. První 

dojem je ovlivněn mnoha faktory, přičemž jedním z nich je přístup podniku k průběhu 

prvního dne, ale i celého adaptačního období (Wyrzykovski, 2020). 

V současnosti je výborný první dojem ze strany zaměstnance zásadní. Společnost může 

udělat pozitivní dojem ještě před samotným nástupem zaměstnance do firmy, a to 

například zasláním úvodního e-mailu, v němž zaměstnance seznámí s tím, co ho první den 

v práci čeká, kdo se mu bude věnovat, co si má přinést s sebou atd. Úvodní dopis by měl 

být napsán takovou formou, aby po jeho přečtení zaměstnanec získal pocit, že je ve firmě 

vítaný, a že se firma na jeho brzký příchod těší. V případě, že by vedení společnosti chtělo 
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využít moderní technologie a kreativitu svých zaměstnanců, mohl by být tento úvodní 

dopis zpracován formou videopozvánky (Horáková, 2018). 

Dle Wyrzykowského (2020) pomůže nezapomenutelný zážitek z prvního dne stráveného 

ve firmě lepší adaptaci. 

Podle Paulusové (2017) je důležité, aby o příchodu nového zaměstnance do podniku byli 

předem informováni ostatní zaměstnanci společnosti, a aby měl již při nástupu do práce 

předem nachystané pracovní místo včetně veškerého vybavení (notebook, telefon, apod.).  

I Matolín (2017) upozorňuje na připravený pracovní stůl s funkční informační technikou, 

ale také například novými propiskami, vizitkami či poznámkovým blokem. Dle něho nový 

zaměstnanec ocení jakýkoliv osobní předmět. Jako příklad uvádí uvítací kartičku, 

jmenovku, hrníček se jménem nebo celý uvítací balíček či koš s výrobky podniku. S tím, 

že uvítací balíček zahrnující potřebné firemní předměty představuje důležitý prvek 

orientace, souhlasí i Wyrzykovski (2020). Zároveň zdůrazňuje, že balíček by neměl sloužit 

pouze jako pouhý dárek, nýbrž by měl obsahovat předměty potřebné k výkonu práce. Dále 

jmenuje důvody, proč by měla organizace novým zaměstnancům uvítací balíčky darovat: 

 jedná o nečekané a milé překvapení, které nováčka potěší. Obzvláště v případě, že 

v balíčku nalezne i předměty s osobní tématikou; 

 balíček představuje známku ocenění a úcty k novému zaměstnanci; 

 dárek v podobě uvítacího balíčku přispívá k vytváření podnikové kultury. 

Některé firmy pořádají po příchodu nového pracovníka do zaměstnání seznamovací 

snídaně. Jedná se o neformální akci, které se účastní nováček a jeho nejbližší kolegové. 

Záměrem je vzájemné představení se, poznání ostatních členů týmu, zjištění zajímavých 

informací o nováčkovi a vytvoření příjemné atmosféry na pracovišti. Kromě 

seznamovacích snídaní se lze v některých organizacích setkat i s uvítacími večírky, které 

jsou určeny pro širší okruh kolegů (Soukupová, 2019). 

Dle Paulusové (2017) by po všech úvodních formálních i neformálních záležitostech měla 

být nováčkovi přiřazena určitá práce. Uvádí, že každý si přeje být brzy užitečný, učit  

se nové věci a také za svou prací vidět nějaké výsledky. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, podniky se často snaží do procesu adaptace nových 

zaměstnanců kromě školení a dalších základních činností zapojit také aktivity, které 

podporují osobní interakci a vytvoření pozitivního dojmu o společnosti. V době pandemie 
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Covid-19 však byly společnosti nuceny se zabývat otázkou, jak k procesu adaptace, ať už 

ve fyzické či digitální podobě, přistoupit (Guth, 2020). Většina firem proto musela vytvořit 

nový systém a začít zvládat adaptační proces online. Zaškolení nových zaměstnanců je 

v období pandemie velmi časově náročné, neboť na vysvětlení veškerých procesů  

a zaškolení do systémů je nutné vytvořit návody a prezentace. Složitější může být také 

seznamování nováčků s kolegy. Plánování a příprava celého procesu zde mají klíčovou 

roli. Společnosti uskutečňují pravidelné týmové meetingy, do nichž jsou zapojováni i noví 

zaměstnanci (Broučková, 2020). Tato online setkání jsou realizována prostřednictvím 

digitálních platforem, kterými jsou například Zoom či Microsoft Team (Guth, 2020). Častá 

komunikace je podstatná nejen v kvalitní adaptaci nového zaměstnance na jeho práci, 

avšak také v jeho začlenění do týmu (Broučková, 2020). 

3.9 Trendy v oblasti adaptace 
Technologie a řízení lidských zdrojů byly ještě donedávna dvěma relativně odlišnými 

světy. Trend se však postupně mění. Dochází ke snížení obav a zároveň k růstu zájmu 

personalistů vyzkoušet technologické trendy a moderní aplikace s cílem lépe pochopit 

měnící se potřeby a chování zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání. Mobilní aplikace  

a software pro HR se umí přizpůsobit velkému množství obvyklých personálních procesů 

včetně procesu adaptace. Právě technologie a mobilní aplikace mohou napomoci tomu, aby 

zaměstnanec zanedlouho získal dojem, že o něho organizace opravdu jeví zájem, a aby měl 

přehled o své práci i o tom, co se kolem něho děje (Benáková, 2017). Mathis a Jackson 

(2010) se domnívají, že jedním ze způsobů, jak zvýšit efektivitu procesu orientace, je 

využívání informačních technologií. Ve své publikaci zmiňují, že dle odhadu více než  

80 % zaměstnavatelů zavedlo elektronické adaptační aktivity za účelem zdokonalení 

orientace nových zaměstnanců. 

Podniky mohou informační technologie v rámci adaptačního procesu využívat odlišně.  

U některých společností je obvyklé, že poté, co přijatý uchazeč o zaměstnání přijme 

pracovní nabídku, obdrží e-mail s odkazem na heslem chráněnou webovou stránku, která 

ho v organizaci přivítá. Před samotným nástupem do zaměstnání jsou denně novému 

zaměstnanci prostřednictvím této technologie zasílány e-maily obsahující například 

vysvětlení, kde lze před budovou podniku zaparkovat, kde získat uniformu apod. (Mathis, 

Jackson, 2010). Také Jemelka (2019) zmiňuje, že by adaptace měla být zahájena již před 

nástupem do zaměstnání, a to například prostřednictvím e-mailu či sociálních sítí. 
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Horáková (2018) si je vědoma toho, že první dny v novém zaměstnání s sebou přináší 

nesmírné množství nových informací. K běžným prostředkům předávání těchto informací 

patří systémy e-mailů i příručky zpracované v tištěné podobě. Obě tyto metody mají své 

výhody i nevýhody a je vhodné tyto formy kombinovat. Slabou stránku složitého systému 

e-mailů představuje především to, že tento způsob komunikace je příliš neosobní  

a poměrně náročný. 

Řada zaměstnavatelů umisťuje pro nově příchozí pracovníky obecné informace na intranet 

společnosti nebo na firemní webové stránky. Noví zaměstnanci se mohou na tyto stránky 

kdykoliv podívat a seznámit se zde především s obecnými informacemi jako například 

s historií podniku, organizační strukturou, produkty, posláním či vizí společnosti (Mathis, 

Jackson, 2010). Podle Paulusové (2017) by součástí interní webové stránky mohl být 

jmenný seznam zaměstnanců včetně fotografií a pozic, mapa kanceláří, virtuální prohlídka 

či zpracované krátké video, ve kterém jsou ukázány veškeré prostory společnosti a jsou 

vysvětleny základní činnosti. Jako příklad jedné z činností zde uvádí, kde si nový 

zaměstnanec může připravit kávu a jak má zacházet s kávovarem. Jako zpestření 

webových stránek navrhuje například slovníček firemního žargonu. Podle Horákové 

(2018) jsou moderním a základním nástrojem procesu adaptace Weby Google, což je 

služba umožňující jednoduchou tvorbu webu na doméně Google. Pomocí této služby je pro 

vytvoření webových stránek možné použít dostupné šablony a lehce přizpůsobit design.  

U vytvořené webové stránky lze poté zvolit, kdo k ní bude mít přístup. Horáková (2018) 

doporučuje kromě výše uvedených informací na webovou stránku umístit náplň prvního 

dne či týdne v zaměstnání, popis jednotlivých oddělení a informace týkající se stravování. 

Důležitá je volba vzhledu, informací, které jsou obsahem stránky, ale také tón, jímž bude 

stránka k zaměstnancům promlouvat. Tento tón (například neformální) by měl být 

zachován ve všech textech umístěných na stránkách. 

Vhodným nástrojem může být například „onboarding aplikace“, již si nově přijatý 

zaměstnanec stáhne do svého mobilního telefonu v období několika dní či týdnů před 

nástupem do organizace. Pomocí této aplikace nový zaměstnanec obdrží zprávy,  

ve kterých se jeho spolupracovníci, vedoucí nebo i on sám navzájem představí zprávou 

nebo krátkým videem a je personalisty informován o tom, na co se může těšit, co si má 

předem připravit apod. Aplikaci lze využít také k nastudování různých manuálů, 

podnikové strategie nebo jiných dokumentů organizace (Benáková, 2017). 
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Jedním z nejnovějších trendů v oblasti HR technologií je virtuální a rozšířená realita. Při 

procesu adaptace je lze využít k vytvoření virtuální prohlídky kancelářského prostoru nebo 

školení. Mezi výhody virtuálních prostředí pro firemní školení patří mnohem vyšší 

efektivita nákladů a lepší bezpečnost pro vysoce riziková odvětví jako je třeba 

stavebnictví. Částečná či plně virtuální prostředí umožňují kombinovat skutečné úkoly 

s virtuální výukou (Totah, 2019). 

Díky moderním technologiím se firmy v současné době věnují vývoji počítačových her, 

pomocí nichž noví pracovníci lépe porozumí fungování celé organizace. Hry mohou být 

strategické či edukační. Při hraní strategické hry je úkolem řešení nějaké případové studie  

a za správné vyřešení hráč získává body. Edukační hry názorně vysvětlují a ukazují proces 

výroby určitých produktů podniku. Pomocí nich si nový zaměstnanec lehce představí, jak 

se produkty vyrábí a kdo se na jejich výrobě podílí (Soukupová, 2019). 

U podniků s velkým počtem zaměstnanců se lze také setkat se zcela jiným využitím her  

a aplikací. Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců, které podnik zaměstnává, totiž není 

možné, aby se nový pracovník během adaptace seznámil se všemi. Z tohoto důvodu 

některé podniky vyvíjí aplikace, do kterých nový zaměstnanec nahraje svou fotografii, 

napíše své jméno a základní informace o sobě, a následně se dostane do databáze svých 

kolegů. Aplikace spočívá v tom, že se náhodně zobrazují jednotlivé fotografie s obličeji 

zaměstnanců podniku a úkolem je tipovat, jak se dané osoby jmenují. Jedná se nejen  

o naučnou, avšak i zábavnou formu poznávání kolegů (Soukupová, 2019). 

Shrnutí 

Kapitoly 1–3 představily teoretická východiska související s problematikou adaptace 

nových zaměstnanců. V první kapitole byly uvedeny definice pojmu řízení lidských zdrojů, 

se kterými se lze v odborné literatuře setkat, a dále byly zmíněny základní personální 

činnosti. Předmětem druhé kapitoly byl proces přijímání zaměstnanců. Stěžejní kapitolou 

teoretické části práce byla kapitola č. 3 věnující se adaptaci zaměstnanců. Ta nejprve 

seznámila s definicemi a cíli adaptace, následně uvedla členění, oblasti a často využívané 

nástroje adaptačního procesu. Závěr kapitoly se věnoval aktuálním trendům v oblasti 

adaptace.  



46 
 

4 Představení společnosti Devro s.r.o. 
Společnost Devro, s.r.o. působí na českém i světovém trhu již 87 let. Díky dlouhodobému 

působení se stala jednou z nejdéle existujících firem v České republice. V současné době 

firma vyrábí salámová a párková kolagenní střívka, kolagenní tubulární fólie a plastové 

párkové a salámové obaly. Vzhledem ke skutečnosti, že Devro patří mezi dvě firmy, které 

se v České republice zabývají výrobou jedlých párkových střívek, se za samotnou výrobou 

nachází unikátní technologie a kvalifikovaná práce všech zaměstnanců – od dělníků  

ve výrobě, přes zaměstnance věnující se výzkumu, konstruktéry, laboranty až po 

obchodníky. Společnost je součástí nadnárodní skupiny Devro. 

4.1 Historie společnosti 
Společnost byla založena v roce 1933, kdy byla v bývalé textilní přádelně v obci Kořenov 

zahájena výroba kolagenních střev. V této době byla kolagenní střeva ještě nejedlá, a proto 

musela být před konzumací z masných výrobků sloupnuta. Původní název společnosti byl 

Naturin, po druhé světové válce byl však změněn na Cutisin. V roce 1948 byl ke Cutisinu 

připojen závod na papírová a pergamenová střeva ve Slavkově u Brna. Od tohoto roku také 

začal stoupat zájem o kolagenní střívka. Významným datem pro společnost byl rok 1952, 

kdy firmě patřilo světové prvenství v zahájení výroby jedlých kolagenních střev. Z důvodu 

zvýšené poptávky po produktu firmy bylo rozhodnuto o stavbě nového závodu v Jilemnici, 

kde byl v roce 1961 zahájen provoz. Díky tomu byla navýšena kapacita výroby  

a společnost tak mohla své produkty exportovat i do zahraničí. Rok 1944 přinesl výstavbu 

dalšího nového závodu, tentokrát ve Slavkově u Brna, který se kromě úpravy střev 

z Kořenova a Jilemnice zaměřil na produkci plastových střev a obalů na masné  

a mlékárenské výrobky. Ještě před koncem tisíciletí se Cutisin stal součástí nadnárodní 

skupiny Devro, do níž patří také provozy v dalších zemích, a jež se řadí mezi tři největší 

producenty kolagenních střívek na světě. Vzhledem k tomu, že docházelo k dalšímu 

nárůstu výroby, prodeje i poptávky, byla v roce 2006 dokončena přístavba nového 

moderního provozu, do kterého o tři roky později přešla i část zaměstnanců z výrobny 

v Kořenově, neboť tento závod již nesplňoval požadavky na moderní potravinářskou 

výrobu. V roce 2011 byl změněn název společnosti z Cutisin na Devro (Výroční zpráva 

Devro, 2019). 
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4.2 Současnost společnosti 
Nadnárodní skupina Devro, jeden z předních světových dodavatelů kolagenových obalů na 

potraviny, má své výrobní závody v USA, Nizozemsku, Skotsku, Číně, České republice  

a Austrálii (Devro.com, 2021). Rozmístění výrobních závodů a jednotlivých oddělení 

prodeje je znázorněno na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6: Kde Devro působí 
Zdroj: Devro.com, 2021 
 

V současné době je společnost tradičním výrobcem a dodavatelem široké škály vysoce 

kvalitních potravinářských obalů určených na masné, drůbeží a mlékárenské produkty. Již 

několik let je držitelem certifikátů ISO v oblasti kvality, bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí, a to především díky sofistikovanému výrobnímu postupu, moderním 

technologiím a vysokým nárokům kladeným na veškeré procesy, které ve firmě probíhají. 

Portfolio firmy zahrnuje jedlá kolagenní střívka, salámové a kroužkové střeva, plastové 

střívka a jedlé kolagenové fólie. V České republice má společnost dva výrobní závody. 

V závodě v Jilemnici jsou vyráběna kolagenní střívka, naopak plastová střívka jsou 

vyráběna ve Slavkově. Společnost využívá nejvšestrannější výrobní a úpravárenskou 

kapacitu v České republice (interní zdroj, 2020). 
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Devro patří mezi společnosti obchodovatelné na burze. Na londýnské burze cenných 

papírů působí již od června roku 1993. Akcie jsou 100% volně obchodovatelné. Jedná se  

o celkem 166,9 milionu akcií s přibližně 4000 držiteli. 

Skupina patří k podnikům zabývajícím se sociální odpovědností firem. Kladný postoj 

skupiny ke třem základním pilířům CSR – ekonomickému, environmentálnímu  

a sociálnímu, je podložen filozofií společnosti, která je podporována politikami v oblasti 

zdraví a bezpečnosti, bezpečnosti potravin, životního prostředí, kvality a obchodního 

chování. Firma věří v etickou spolupráci se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, 

komunitami a konkurencí (Devro.com, 2021). 

4.3 Organizační struktura 
Na níže uvedeném obrázku 7 je graficky představena organizační struktura týmu 

výkonného managementu nadnárodní skupiny Devro. Zobrazená organizační struktura 

obsahuje anglické názvy manažerských pozic, neboť v rámci celé skupiny Devro, tedy  

i ve společnosti v České republice, jsou tyto názvy běžně používány. 

Obrázek 7: Organizační struktura nadnárodní skupiny Devro 
Zdroj: vlastní zpracování; (interní dokumenty společnosti, 2021) 
 
Personální oddělení 

Struktura HR oddělení v ČR je maticová. Personální oddělení je ze struktury společnosti 

vyňato, tedy tvoří samostatnou funkci. Představuje nezávislý útvar vůči všem ostatním 

útvarům v podniku, který spadá pod personálního ředitele skupiny. Globální HR tým je 

složen ze dvou částí – části procesní a části zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských 

zdrojů. Procesem adaptace se zabývá část věnující se vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů. 
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Personální oddělení podniku sídlícího v Jilemnici se skládá ze zaměstnanců na těchto 

pozicích: HR Business Partner, CSR Specialist, HR Advisor, HR Assistant a HR Trainee. 

Struktura oddělení je předmětem následujícího obrázku označeného číslem 8. 

Obrázek 8: Struktura personálního oddělení společnosti v Jilemnici 
Zdroj: vlastní zpracování; (interní dokumenty společnosti, 2021) 
 

Ve vedení personálního oddělení je HR Business Partner. Tato pracovní pozice, jak už 

její název vypovídá, je partnerem pro vedení společnosti a pro stanovení strategií 

týkajících se vedení lidských zdrojů. HR Business Partner se podílí na jednotlivých 

strategických projektech, vytváří plány pro oblast HR a má na starost jejich implementaci, 

nese odpovědnost za dodržování pravidel firemní kultury a dbá na to, aby se firemní 

kultura ubírala správným směrem. V neposlední řadě také metodicky zastřešuje veškeré 

HR procesy. 

Pracovní náplň pozice CSR Specialist spočívá především v řízení angažovanosti  

a aktivního zapojení zaměstnanců, spolupráci na trvalé udržitelnosti, vedení interní 

komunikace a práci na interních i externích projektech souvisejících se značkou 

zaměstnavatele. 

HR Advisor zprostředkovává HR služby všem nadřízeným zaměstnancům, představuje 

primární kontakt pro zaměstnance a podílí se na projektech HR služeb. Každý ze tří 

zaměstnanců pracujících ve firmě na pozici HR Advisor, má určitou skupinu manažerů,  

se kterou spolupracuje a dále svou oblast, za kterou metodicky zodpovídá. Jako příklad 

oblasti, za níž je tento zaměstnanec zodpovědný, lze uvést vzdělávání či reporting. 

HR Business 
Partner

HR Advisor HR Advisor HR Advisor HR Assistant HR Trainee

CSR Specialist
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HR Assistant je pozice, mezi jejíž typické činnosti patří poskytování administrativní 

podpory, příprava a tvorba smluv a dodatků či správa systémů. Představuje obecnou 

podporu oddělení, zpravidla zpracovává menší úkoly a je v kontaktu s pracovně lékařskou 

službou. 

HR Trainee je student či studentka vysoké školy absolvující s podniku trainee program. 

V rámci programu se student podílí na projektech a poskytuje podporu personálnímu 

oddělení. Smyslem trainee programu je, aby student získával první pracovní zkušenosti, 

poznal chod firmy a postupnými kroky se připravoval na to, aby se za několik let mohl stát 

HR Advisor (interní zdroj, 2021). 

4.4 Zaměstnanci společnosti 
Skupina Devro zaměstnává ve všech zemích, v nichž má své pobočky, přibližně 2 000 lidí, 

kteří disponují dovednostmi a znalostmi od chemického a elektrotechnického průmyslu po 

technologie potravin, vědu v oblasti výroby masa či zdraví v životním prostředí. Více než 

100 zaměstnanců je každý den v kontaktu s více než 1 000 zákazníky a poskytuje odborné 

technické poradenství a podporu sofistikované výroby potravin ve více než 100 zemích. 

Tabulka 2 zobrazuje přehled počtu mužů a žen zaměstnaných v představenstvu, v týmu 

výkonného managementu, zaměstnaných na ostatních vyšších manažerských pozicích  

a pracujících na ostatních pracovních pozicích. Z tabulky lze dále vyčíst celkový počet 

zaměstnanců skupiny, který ke konci roku 2020 dosahoval hodnoty 1 922. Veškeré údaje 

v tabulce jsou datovány k 31. 12. 2020 a týkají se celé nadnárodní skupiny Devro (Zpráva 

o lidech a lidských právech, 2020). 

Tabulka 2: Přehled počtu zaměstnanců nadnárodní skupiny Devro 

PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ nadnárodní skupiny DEVRO 

 ke dni: 31. 12. 2019 

 MUŽI ŽENY CELKEM 

Představenstvo 5 1 6 

Tým výkonného managementu (kromě ředitelů) 5 1 6 

Ostatní vyšší manažeři 32 12 44 

Ostatní zaměstnanci 1160 706 1866 

Celkem 1202 720 1922 

Zdroj: vlastní zpracování; (Zpráva o lidech a lidských právech, 2020) 
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Z celkového počtu osob zaměstnaných ve skupině Devro, pracuje přibližně polovina,  

tj. zhruba 1000 zaměstnanců, v závodech v České republice (v Jilemnici a Slavkově). 

Obrázek 9 ilustruje, že 18 % zaměstnanců společnosti v ČR tvoří technicko-hospodářské 

pozice, zatímco mnohem větší část, konkrétně 82 %, zaujímají dělnické pozice (interní 

zdroj, 2021). 

 

Obrázek 9: Struktura zaměstnanců společnosti Devro v ČR 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

V roce 2020 společnost přivítala celkem 82 nových zaměstnanců, kteří do firmy nastoupili 

na hlavní pracovní poměr (interní zdroj, 2021). 

Společnost klade značný důraz na aktivní zapojení svých zaměstnanců do záležitostí 

týkajících se lokálních výrobních provozů, avšak i do těch, které ovlivňují celou 

nadnárodní skupinu. Toho je dosahováno pravidelnou formální i neformální komunikací 

s místním vedením, ale i vyšších manažerů. Je obvyklé, že v rámci skupiny Devro dochází 

ke sdružování multikulturních týmů, které společně pracují na strategicky důležitých 

projektech. Společnost se zvolenými zástupci zaměstnanců pravidelně konzultuje různé 

záležitosti, které mají vliv na jejich současné i budoucí zájmy (Devro.com, 2020). Právě 

s touto skutečností souvisí zavedení pracovní pozice CSR Specialist ve společnosti 

v Jilemnici (interní zdroj, 2021). 

 V roce 2019 společnost uskutečnila globální průzkum angažovanosti a zkušeností 

zaměstnanců nazvaný „TellDev!“, ve kterém měl každý zaměstnanec příležitost získat 

zpětnou vazbu v řadě oblastí, například v oblasti odměn či vedení. Výsledky tohoto 
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průzkumu poslouží k zajištění toho, aby společnost zůstala příjemným a progresivním 

místem pro práci. 

Podnik podporuje rozvoj svých zaměstnanců prostřednictvím školení. Díky němu pracují 

v organizaci vysoce kvalifikovaní a zkušení pracovníci. Firma usiluje o budování 

vědeckých a technických schopností, přičemž výhody přineslo zejména úsilí o zlepšení 

úrovně v oblasti řešení problémů a rozhodovacích dovedností (Zpráva o lidech a lidských 

právech, 2020). 

4.5 Přijímání zaměstnanců ve společnosti 
Poté, co se firma rozhodne, že uchazeče o zaměstnání přijme, je prvním úkolem 

společnosti nového pracovníka kontaktovat a sdělit mu základní informace týkající se jeho 

nástupu do zaměstnání. Personalista nově příchozího zaměstnance informuje  

o jeho přijetí, dále mu podá informace potřebné k absolvování vstupní lékařské prohlídky  

a vysvětlí mu, kdy a kam se má dostavit k nástupu do zaměstnání. Vstupní lékařskou 

prohlídku je nový zaměstnanec povinen absolvovat u závodního lékaře společnosti ještě 

před samotným nástupem do firmy. 

Při přijímání zaměstnance do pracovního poměru je zaměstnanci vystaven kontrolní 

seznam, který je následně zařazen do zaměstnancovy složky. Pomocí tohoto seznamu je 

zkontrolováno, zda zaměstnanec poskytl společnosti osobní údaje, základní doklady  

a dokumenty a je do něho zaznamenán datum jejich odevzdání. Osobními údaji jsou 

jméno, příjmení, případně titul, datum narození, místo trvalého bydliště, státní občanství 

apod. Mezi základní doklady, které společnost od zaměstnanců vyžaduje, patří například 

životopis, občanský průkaz, zápočtový list, doklad o vzdělání či profesním přezkoušení  

a doklad o vstupní lékařské prohlídce. Důležitými dokumenty jsou poté pracovní smlouva, 

mzdový výměr, popis pracovní pozice, adaptační plán a další. Po doložení nezbytných 

údajů a dokladů je podepsána pracovní smlouva a tím uzavřen pracovní poměr mezi 

zaměstnancem a společností. Po vyřízení těchto základních náležitostí spojených 

s přijímáním zaměstnance je nový pracovník zaevidován do informačního systému 

společnosti (interní zdroj, 2021). 
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5 Analýza současného procesu adaptace ve 

společnosti 
Jak již bylo výše uvedeno, zaměstnance společnosti lze rozčlenit do dvou základních 

skupin dle vykonávané pracovní pozice na výrobní dělníky a technicko-hospodářské 

pracovníky. Vzhledem k odlišné náročnosti a náplni těchto dvou skupin pracovních pozic 

bude v následující části představen adaptační proces dělnických pracovníků a proces 

adaptace technicko-hospodářských pracovníků zvlášť. Adaptace jednotlivých skupin 

neprobíhají zcela odlišně, avšak určité rozdíly se vyskytují. 

5.1 Adaptační proces dělnických pracovníků 
Proces adaptace dělnických pracovníků trvá ve společnosti přibližně 2–3 týdny. Adaptační 

období začíná prvním dnem v podniku, během něhož je novému pracovníkovi poskytnuto 

velké množství základních informací. V dalších dnech dochází k postupnému zaučování  

a osvojování si vykovávaných činností pracovníka a také k častým rozhovorům 

zaměstnance s vedoucím. Přehledný harmonogram veškerých aktivit je zpracován 

v podobě plánu zaučení.  Nově příchozí zaměstnanec se v tomto období setká  

se zaměstnancem personálního oddělení, vedoucím, nadřízeným vedoucího a tzv. buddym. 

Proces adaptace dělnických pracovníků je graficky znázorněn na obrázku 10 a detailně 

popsán v následující části práce. 
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Obrázek 10: Adaptační proces dělnických pracovníků 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 
5.1.1 Průběh adaptace dělnických pozic 
V následující části je podrobně představen průběh adaptačního procesu dělnických 

pracovníků od prvního dne v zaměstnání až po ukončení adaptace. 

 

První den 

V den nástupu se nového zaměstnance nejprve ujme personalista, jenž ho v organizaci 

uvítá a zavede ho do místnosti, v níž proběhne vstupní školení zaměřené na bezpečnost  

• uvítání zaměstnance
• vstupní školení
• administrativní náležitosti
• předání čipu a pomůcek
• prohlídka budovy
• seznámení s pracovištěm a činnostmi

1. DEN

• postupné zaučování
• první plnění úkolů
• každodenní kontakt s vedoucím či buddym
• časté konzultace s vedoucím či buddym

1. TÝDEN

• plnění pracovních povinností
• samostatnější  výkon pracovních činností
• dohled buddyho
• pravidelné hodnocení
• rozhovory s vedoucím

2. A 3. 
TÝDEN

• závěrečné hodnocení 
• udělení zpětné vazby
• stanovení následného postupu

UKONČENÍ
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a ochranu zdraví při práci. Při tomto školení bezpečnostní technik seznamuje nově 

příchozího se všemi základními směrnicemi a riziky, s nimiž se může během své pracovní 

činnosti na pracovišti setkat. Tato prezentace trvá přibližně 2 až 4 hodiny a její součástí je 

také seznámení zaměstnance s potravinářskou bezpečností.  

Vzhledem k tomu, že společnost Devro je výrobcem jedlých střívek, je nutné, aby všichni 

zaměstnanci již od prvního dne chápali důležitost potravinářské bezpečnosti a důkladně ji 

dodržovali. Potravinářská bezpečnost se vztahuje na celý proces výroby potravin. Jejím 

cílem je zajistit bezpečnost a nezávadnost potravin uváděných na trh. Zaměstnanci jsou 

proto ihned po nástupu do společnosti informováni o tom, co mohou a co naopak nemohou 

na pracovišti mít. Například není dovoleno nošení prstýnků, řetízků apod. Zaměstnanci po 

příchodu do firmy prochází každý den tzv. hygienickým filtrem, jenž je umístěn v šatně. 

Každá osoba zaměstnaná ve výrobě se před vstupem na pracoviště osprchuje, dezinfikuje 

si ruce a boty, obleče se do speciálního oblečení a nasadí si síťku na vlasy, brýle  

a rukavice. Nošení rukavic je nezbytné především u žen, které mají nalakované nehty či 

mají nalepené nehty umělé. Jak již bylo zmíněno, dodržování potravinářské bezpečnosti 

firma vyžaduje zejména z důvodu ochrany a nezávadnosti vyrobených párkových střívek. 

Po skončení vstupního školení řeší nový zaměstnanec administrativní náležitosti  

se mzdovou účetní. Zaměstnanec i zde předkládá své osobní doklady, konkrétně kartičku 

zdravotního pojištění a také vyplňuje prohlášení k dani z příjmů označované jako „růžové 

prohlášení“. 

Dalším krokem je předání zaměstnanci firemního čipu a veškerých pomůcek potřebných 

pro výkon práce. Zaměstnanci nastupující k výkonu dělnické pozice dostávají například 

firemní oblečení, boty, brýle a ochranné pomůcky. Veškerý majetek, jenž je zaměstnanci 

poskytnut, je poté zaznamenán do karty majetku daného zaměstnance. 

Zaměstnanec dále obdrží bezpečností manuál a podrobně sepsané standardy. 

Bezpečnostní manuál je dokument, který obsahuje informace o tom, co je na pracovišti 

dovoleno a co naopak zakázáno, je zde návod, jak správně manipulovat se zařízeními 

využívanými při práci. Manuál také uvádí, jaké ochranné pomůcky využívat. Zaměstnanci 

následně stvrzují svým podpisem, že materiály obdrželi a také, že se veškeré standardy 

naučili. 
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Po této části následuje obědová pauza. V odpolední pracovní době je personalistou 

proveden po administrativní budově, kde mu jsou ukázány společné místnosti – jídelna, 

šatna a prádelna. Dále je seznámen s fungováním automatu na objednávání obědů  

a turniketem na čip, neboť je velmi důležité, aby zaměstnanec pomocí čipu správně 

zaznamenával svou pracovní dobu, odchody k lékaři i dny dovolené. 

Na prohlídku budovy navazuje seznámení pracovníka s pracovištěm a s jeho 

pracovními činnostmi. Pracoviště a náplň pracovní pozice detailně pracovníkovi představí 

jeho přímý nadřízený, který nového pracovníka na dané pracovní pozici zaučuje. 

Pro zpřehlednění výše popsané náplně prvního pracovního dne výrobního dělníka slouží 

obrázek č. 11. 

 

Obrázek 11: Průběh prvního dne dělnických pracovníků 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

Jak vyplývá z výše uvedeného, během prvního dne se zaměstnanec setká pouze se čtyřmi 

osobami – personalistou, bezpečnostním technikem, mzdovou účetní a přímým 

nadřízeným. S ostatními zaměstnanci – s osobou zodpovědnou za kontrolu a dodržování 

pracovních postupů, s pracovníky z ostatních oddělení či lidmi z údržby, zaměstnanec 

během dne nástupu do kontaktu nepřijde. 

UVÍTÁNÍ 
ZAMĚSTNANCE

• personalista

VSTUPNÍ 
ŠKOLENÍ

• bezpečnostní  technik

ADMINISTRATIVNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

• mzdová účetní

PŘEDÁNÍ ČIPU A 
POMŮCEK

• oblečení, boty, brýle, 
ochranné pomůcky

OBĚDOVÁ 
PAUZA

PROHLÍDKA 
BUDOVY

• personalista

SEZNÁMENÍ S 
PRACOVIŠTĚM 
A ČINNOSTMI
• přímý nadřízený
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První týden 

Běhen prvního týdne je nový zaměstnanec svým vedoucím postupně zaučován, jsou mu 

vysvětlovány a názorně ukazovány veškeré činnosti, které jsou předmětem výkonu dané 

dělnické pozice a nový pracovník se pod dohledem vedoucího či buddyho jednotlivé 

činnosti a postupy učí a pomalu začíná své pracovní úkoly plnit. Nový zaměstnanec je 

v této fázi adaptace v každodenním kontaktu se svým vedoucím či buddym. Zaměstnanec 

má možnost s nimi zkonzultovat případné problémy, činnosti, ve kterých si není příliš jistý, 

požádat je o radu apod. 

Druhý a třetí týden 

Od druhého týdne zaměstnanec začíná plnit své pracovní povinnosti a stává  

se samostatnějším. V týdnu třetím již zpravidla pracovník své pracovní úkoly zvládá 

vykonávat v optimální kvalitě. Přesto, že se zaměstnanec stává samostatnější, je nutné, aby 

na něho v tomto období dohlížel buddy – zkušený pracovník společnosti, který je 

zaměstnán na stejné pozici jako nově příchozí pracovník. Buddy s ním sdílí své zkušenosti 

a je mu v průběhu adaptace oporou. V této části adaptace dochází k pravidelnému 

hodnocení zaměstnance a častým rozhovorům s přímým nadřízeným, při kterých získává 

nový zaměstnanec zpětnou vazbu.  

Ukončení procesu adaptace 

Na konci třetího týdne, v době, kdy již zaměstnanec ovládá veškeré činnosti své pracovní 

pozice v požadované kvalitě a samostatně, je adaptační proces ukončen. Na ukončení 

procesu adaptace dělnických pracovníků se podílí zaměstnanec personálního útvaru – HR 

Advisor a přímý nadřízený. Při této příležitosti je celý proces přímým nadřízeným  

a personalistou zhodnocen, zaměstnanci je udělena zpětná vazba a je jimi stanoven 

následující postup. 

5.1.2 Odpovědnost za průběh adaptace dělnických pozic 
Procesu se kromě nového zaměstnance účastní zaměstnanec personálního útvaru – jeden  

ze zaměstnanců vykonávajících pozici HR Advisor, přímý nadřízený nového výrobního 

dělníka a nadřízený přímého nadřízeného. V případě adaptačního procesu zaměstnance 

nastupujícího k výkonu dělnické pozice společnost v jeho průběhu využívá také buddyho. 

HR Advisor je zodpovědný za hladký průběh adaptace, dohlíží na to, aby proces proběhl 

v pořádku. Jeho úkolem je koučovat manažera v otázkách a oblastech, které mu nejsou 
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příliš jasné. Personalista je osobou, která pracovníka ve společnosti uvítá, seznámí ho 

s podnikem a důležitými materiály. 

Přímý nadřízený nového pracovníka je se zaměstnancem v pravidelném kontaktu  

a provádí jej jednotlivými kroky zaučení. Pravidelně zaměstnanci poskytuje zpětnou vazbu 

a řeší s ním případné odchylky od předpokládaného výkonu. 

Nadřízený přímého nadřízeného dohlíží na celý proces a získává zpětnou vazbu od 

nového zaměstnance. Jeho základní funkcí je koučování vedoucího zaměstnance. 

Pojmem buddy je označován přítel, kamarád. V tomto kontextu se však jedná  

o zaměstnance firmy, jenž ve společnosti pracuje na stejné pozici jako nově přijatý 

zaměstnanec a jenž svou práci výborně ovládá. Tento zaměstnanec v průběhu adaptace 

sdílí s nově přijatým zaměstnancem informace a své zkušenosti, dohlíží na to, aby byl nově 

přijatý zaměstnanec správně zaučen a aby věděl, co, kdy a jak má dělat. 

5.1.3 Nástroje procesu adaptace 
Každý nový pracovník nastupující k výkonu dělnické pozice obdrží na počátku 

adaptačního procesu od personálního oddělení přehledně zpracovaný plán zaučení. Plán 

zaučení představuje přehled všech činností, které se musí pracovník v průběhu adaptace 

naučit a také přehled aktivit, jenž musí absolvovat. Do hlavičky tohoto dokumentu se 

zaznamenávají základní údaje o pracovníkovi, například jméno a příjmení, pracovní 

pozice, datum nástupu do zaměstnání. Tento plán mají k dispozici všichni výše uvedení 

účastníci adaptačního procesu. Personalisté díky němu sledují a kontrolují splněné aktivity 

a pracovník díky němu zná přesný harmonogram svého procesu zaučení. 

Po nástupu do společnosti nově příchozí pracovník obdrží příručku pro nového 

zaměstnance nazvanou „První kroky zaměstnance“. Tato publikace pracovníkovi poskytuje 

stručné základní informace o společnosti a pomáhá mu k lepšímu a rychlejšímu 

zorientování se. V současné době není tato příručka příliš obsáhlá. Společnost si je této 

skutečnosti vědoma a je jejím cílem tuto příručku v nejbližší době přepracovat a rozšířit 

(interní zdroj, 2021).   

5.2 Adaptační proces technicko-hospodářských pracovníků 
Na rozdíl od adaptace dělnických pracovníků, trvá adaptační proces TH pracovníků 

podstatně delší dobu, neboť pracovní náplň této pozice je mnohem širší a proces orientace 



59 
 

je obecně náročnější. V tomto případě je délka adaptačního procesu 6 měsíců. Novému 

zaměstnanci je naplánováno několik školení, které musí v období adaptace absolvovat. 

Přehled jednotlivých adaptačních aktivit je nazýván plán zaškolení. Po nástupu do 

společnosti je TH pracovník uvítán, absolvuje vstupní školení, vyřeší nezbytné 

administrativní náležitosti, seznámí se s prostory budovy a svým pracovištěm. 

V následujících týdnech pracovník spolu s dalšími zaměstnanci firmy určenými k vedení 

adaptačního procesu intenzivně pracuje na svém zaučení, soustavně konzultuje případné 

otázky s přímým nadřízeným a připravuje se na samostatné vykonávání práce. Kromě 

nového pracovníka se procesu adaptace účastní také personalista, přímý nadřízený, 

nadřízený nadřízeného a další kvalifikovaní zaměstnanci. 

5.2.1 Průběh adaptačního procesu TH pracovníků 
Průběh adaptačního procesu TH pracovníků je v grafické podobě představen na obrázku 12 

a poté podrobně charakterizován v následujícím textu práce.  
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Obrázek 12: Adaptační proces TH pracovníků 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

První den 

První den se nový zaměstnanec nejprve setká s personalistou, který jej vyzvedne na 

recepci a ve společnosti ho přivítá. Poté zaměstnance doprovodí do místnosti, v níž 

•

• uvítání zaměstnance
• vstupní školení
• administrativní náležitosti
• předání čipu a pomůcek
• prohlídka budovy
• seznámení s pracovištěm a náplní práce

1. den

• postupně zaškolování
• postupné vykonávání úkolů
• seznámení s kolegy
• rozhovory s nadřízeným
• hodnocení

1. týden

• samostatnější výkon pracovních 
povinností
• pravidelné schůzky s nadřízeným
• průběžné hodnocení

1. měsíc

• školení
• průběžné hodnocení
• získávání zpětné vazby2. – 6. měsíc

• zhodnocení procesu adaptace a pracovního 
výkonu

• zpětná vazba zaměstnanci
• jednání o následném postupu

ukončení
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následně proběhne vstupní školení vedené bezpečnostním technikem. Při vstupním 

školení, týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je nový zaměstnanec 

obeznámen se směrnicemi a riziky, které novému zaměstnanci v případě nedodržování 

základních pravidel hrozí. Při této příležitosti je zaměstnanec informován o podstatě  

a důležitosti dodržování potravinářské bezpečnosti. 

Po absolvování vstupního školení je zaměstnanec odveden ke mzdové účetní, se kterou 

řeší administrativní náležitosti spojené s jeho nástupem do společnosti. Jednou 

z náležitostí je vyplnění prohlášení k dani. 

Následně zaměstnanec obdrží čip, pomůcky nutné k výkonu práce, bezpečnostní manuál 

a standardy. Pracovník zaměstnaný na technickohospodářské pozici obvykle získává 

telefon, počítač, ochranné pomůcky či služební automobil. Majetek, který zaměstnanec 

obdrží je zaevidován do karty majetku, která je novému zaměstnanci vyhotovena. 

V následujících dnech zaměstnanec podepisuje prohlášení, že obdržel bezpečnostní manuál 

a naučil se veškeré standardy. 

Po obědové pauze je nově přijatý zaměstnanec personalistou proveden po prostorech 

administrativní budovy a je seznámen s fungováním automatu na objednávání obědů  

a používáním čipu na turniketu umístěném ihned za recepcí. 

Na prohlídku budovy navazuje seznámení pracovníka s pracovištěm a s náplní jeho 

pracovní pozice. Tuto část prvního dne v zaměstnání má na starost přímý nadřízený, jenž 

nového zaměstnance na dané pracovní pozici v následující době zaučuje. 

Náplň prvního pracovního dne je graficky znázorněna na obrázku č. 13. 
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Obrázek 13: Náplň prvního dne TH pracovníků 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 
První týden 

V prvním týdnu je zaměstnanec přímým nadřízeným seznamován s náplní pracovní pozice 

a pod jeho vedením postupně vykonává jednotlivé úkoly. Průběžně poznává své kolegy  

a zjišťuje, kdy a na koho se může v souvislosti se svou prací obrátit. V této etapě má 

zaměstnanec možnost konzultovat své dojmy s přímým nadřízeným, pokládat mu otázky 

související s výkonem práce a naopak od něho získat zpětnou vazbu. 

První měsíc 

Po uplynutí prvního týdne zaměstnanec samostatně vykonává úkoly, které mu jsou již 

známy, zároveň se však neustále učí novým dovednostem a je postupně seznamován 

s dalšími činnostmi nezbytnými k samostatnému výkonu pracovního místa. Součástí této 

fáze adaptace jsou také školení, které pracovník absolvuje. Zaměstnanec se pravidelně 

setkává se svým nadřízeným, se kterým hodnotí průběh uplynulého týdne. Nadřízený bere 

v potaz případné problémy, jež se snaží ihned, případně v nedohledné době, vyřešit.  

Na závěr setkání společně stanoví postup pro následující dny. Koncem prvního měsíce 

dochází k rozsáhlejšímu zhodnocení a poskytnutí zpětné vazby. 

Druhý až šestý měsíc 

Od druhého měsíce zaměstnanec plní své povinnosti a zvládá čím dál tím větší množství 

úkolů. Vzhledem k náročnosti zaškolení TH pracovníka, dochází i v této části adaptace 
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k vysvětlování dalších úkolů, se kterými se nový zaměstnanec dosud nesetkal. 

Zaměstnanec se dle plánu zaškolení účastní některých školení, například školení kvality. 

Společnost v rámci osobního rozvoje zaměstnanců preferuje pravidlo 70 : 20 : 10. Tento 

princip odkazuje na poměr v efektivitě mezi formálními a neformálními způsoby 

vzdělávání se. Pravidlo říká, že 70 % se zaměstnanec naučí vykonáváním práce. Pracovník 

tedy většinu svých znalostí získá plněním úkolů a překonáváním překážek. 20 % 

vědomostí pracovník získá díky zpětné vazbě, kterou mu poskytují ostatní zaměstnanci 

firmy – nadřízený a spolupracovníci. Posledních 10 % tvoří samostatné vzdělávací 

aktivity, kterými jsou například školení, přednášky či workshopy. K hodnocení pracovního 

výkonu a průběhu adaptace dochází v této etapě minimálně vždy na konci měsíce. 

Společnost si je vědoma důležitosti hodnocení a předávání zpětné vazby zaměstnanci, 

proto se snaží zpětnou vazbu poskytovat pravidelně, obvykle jednou týdně. 

Ukončení procesu adaptace TH pracovníků 

Zpravidla na konci šestého měsíce bývá adaptační proces TH pracovníků ukončen. Během 

ukončení procesu je nadřízeným a personalistou celý průběh adaptace a pracovní výkon 

zaměstnance detailně zhodnocen. Pracovník získá zpětnou vazbu, případně i on sám 

vyjádří svůj názor k procesu adaptace, avšak formálně společnost od zaměstnance zpětnou 

vazbu nezískává. Posléze je jednáno o následném postupu rozvoje nového pracovníka. 

5.2.2 Odpovědnost za průběh adaptace TH pracovníků 
Za správný průběh procesu jsou zodpovědní především tito zaměstnanci společnosti: 

personalista, přímý nadřízený nově příchozího pracovníka a nadřízený přímého 

nadřízeného. TH pracovník je v období orientace dále v kontaktu s osobami vedoucími 

školení, těmi jsou například bezpečnostní technik či manažer kvality. 

Zaměstnanec personálního útvaru – HR Advisor vytváří koncepci adaptačního procesu  

a společně s přímým nadřízeným vytváří novému zaměstnanci plán zaškolení. Personalista 

kontroluje jednotlivé aktivity orientace a je za celý průběh adaptace zodpovědný. 

Přímý nadřízený se podílí orientaci zaměstnance v rámci příslušného oddělení  

a pracovního místa. Se zaměstnancem je v pravidelném kontaktu, poskytuje mu podporu, 

soustavně kontroluje a hodnotí průběh adaptace, podává zaměstnanci zpětnou vazbu  

a v případě výskytu problému jej řeší. 
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Nadřízený přímého nadřízeného kontroluje adaptaci jako celek, koučuje vedoucího 

zaměstnance a získává zpětnou vazbu. 

Během adaptace se TH pracovník setkává s dalšími kvalifikovanými osobami. V rámci 

vstupního školení se setkává s bezpečnostním technikem, při dalších aktivitách zpravidla 

přichází do kontaktu s manažerem kvality. 

5.2.3 Nástroje procesu adaptace TH pracovníků 
Základními nástroji adaptace TH pracovníků je plán zaškolení, který je pro každého 

pracovníka TH pozice stanovován individuálně a příručka pro nového zaměstnance. 

Společnost dále využívá dva nástroje, které jsou součástí podnikového systému 

společnosti. Jsou jimi adaptační kurz a vzdělávací moduly pojmenované Devro Academy 

moduly. 

Plán zaškolení 

TH pracovník získává po nástupu do společnosti spoustu informací a musí absolvovat 

velké množství školení. Jako souhrn veškerých aktivit, které by měl nový zaměstnanec 

v průběhu adaptačního procesu absolvovat, slouží tzv. plán zaškolení. Tento plán je pro 

každého zaměstnance sestaven individuálně a na jeho tvorbě se podílí personalista  

a nadřízený. V hlavičce plánu zaškolení jsou vyplňovány základní informace (jméno, 

příjmení, titul, název pracovního místa, datum nástupu). Hlavní část plánu obsahuje kromě 

vstupního školení zaměřeného na bezpečnost, ochranu zdraví při práci a požární ochranu, 

manuálu hygieny, pracovního řádu, dopravně-provozního řádu a integrovaného ISO 

systému také řadu dalších školení. 

Příručka pro nového zaměstnance 

Velmi užitečným dokumentem, díky kterému se zaměstnanec v podniku lépe zorientuje, je 

příručka nazvaná „První kroky zaměstnance“. Tuto brožuru obdrží zaměstnanec ihned  

po nástupu do společnosti. Jejím účelem je nově nastupujícího pracovníka stručně seznámit 

se základními informacemi o společnosti a poskytnout mu praktické informace, které 

zaměstnanci zejména na počátku adaptačního procesu pomohou k hladšímu začlenění  

se do společnosti. 

Adaptační kurz v systému Kompas 

Pro TH pracovníky má společnost vytvořený základní adaptační modul v systému Kompas. 

Do tohoto systému získá každý nový zaměstnanec nastupující na TH pozici přístup po 
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nástupu do firmy. Adaptační kurz je navržen tak, aby zaměstnance seznámil s podnikem  

a poskytl mu základní informace, které potřebuje vědět v období, kdy se stává součástí 

týmu společnosti Devro, tedy bezprostředně poté, co do společnosti nastoupí. 

Modul je rozdělen do šesti sekcí. V první z nich, pojmenované Vítejte!, se uživatel může 

seznámit s původem a historií společnosti, s organizační strukturou podniku včetně 

představení hlavních funkcí a odpovědnosti členů výkonného managementu a dozvědět se, 

jak se firma stala globální značkou. Druhé téma podrobně představuje celkovou strategii 

podniku a jednotlivé cíle, které si společnost vytyčila. Část třetí je určena produktu. 

Zahrnuje informace o výrobě obalů na potraviny z kolagenu, popisuje například co je to 

kolagen a jak jej firma při výrobě používá. Další téma se věnuje charakteristice všech trhů, 

na nichž firma působí. Silným trhem pro jedlé kolagenové obaly je především Severní 

Amerika, trhy ve Velké Británii a Irsku, k růstu dochází také v řadě latinskoamerických 

zemí, jihovýchodní Asii a Číně. Zde je možné zjistit více informací o zákaznících  

a konkurentech společnosti. Téma č. 5 s názvem Zdraví, bezpečnost, životní prostředí  

a kvalita se týká závazků společnosti ke správným postupům při výrobě a na pracovišti, 

s ohledem na bezpečnost zaměstnanců. Poslední část tvoří kvíz, ve kterém si nový 

zaměstnanec může otestovat své znalosti získané prostudováním tohoto adaptačního kurzu. 

Na obrázku 14 je k prohlédnutí úvodní stránka tohoto kurzu, který je všem TH 

pracovníkům dostupný v anglickém jazyce. 

 

Obrázek 14: Devro Induction Course – úvodní stránka 
Zdroj: interní materiál společnosti, 2021 
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Devro Academy Moduly 

Dalším nástrojem, který společnost v průběhu procesu adaptace používá, jsou takzvané 

Devro Academy Moduly, které jsou opět k dispozici TH zaměstnancům po získání 

přístupu do firemního systému. Smyslem tohoto nástroje je seznámit zaměstnance 

s procesem výroby kolagenních střívek. Jedná se o celkem 10 vzdělávacích modulů,  

z nichž každý se skládá ze dvou částí. Jednou z nich je e-learningový kurz, který obsahuje 

vzdělávací materiály především v podobě vzdělávacích textů. Tyto materiály slouží 

zejména k samostudiu. Druhou část tvoří online semináře, které jsou vedené odborníky  

z praxe. Během seminářů je zaměstnanci podrobně vysvětleno, jak výrobní proces v praxi 

probíhá a díky praktickým ukázkám je zaměstnanci umožněno si celý proces lépe 

představit. Výhoda semináře spočívá především v tom, že ji vede odborník, který danému 

procesu perfektně rozumí, názorně s ním zaměstnance seznámí a reaguje na případné 

dotazy zaměstnanců. Přehled jednotlivých modulů znázorňuje následující tabulka (interní 

zdroj, 2021). 

Tabulka 3: Přehled Devro Academy modulů 

DEVRO ACADEMY MODULY 

ČÍSLO 

MODULU 
NÁZEV MODULU 

1 Charakteristika kolagenu a kůže. 

2 Příprava a čistění klihovek. 

3 Proces mokrého gelu. 

4 Suchý gel. 

5 Sušení kolagenu. 

6 Extruze. 

7 Řásnění. 

8 Koextruze. 

9 Průvodce výrobou párku. 

10 Aplikace kolagenových střívek. 

Zdroj: vlastní zpracování; (interní materiály společnosti, 2021) 

5.3 Porovnání adaptačního procesu dělnických pozic a THP 
Adaptační procesy dělnických a technicko-hospodářských pracovníků ve společnosti 

Devro probíhají velmi podobně, avšak určité rozdíly se u adaptačních procesů jednotlivých 
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skupin zaměstnanců vyskytují. Odlišnosti jsou uvedeny v následujícím textu a také 

přehledně znázorněny v tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Rozdíly v adaptaci dělnických a THP pozic 

 Adaptace dělnických 
pracovníků 

Adaptace TH pracovníků 

Náročnost Méně náročné Velmi náročné 
Délka adaptačního 
procesu 

2 – 3 týdny 6 měsíců 

Adaptační plán Plán zaučení Plán zaškolení 
Pomůcky Oblečení, obuv, brýle Telefon, počítač, služební automobil 
Kvalifikované osoby Buddy Manažeři (např. manažer kvality) 
Nástroje Příručka pro nové 

zaměstnance 
Příručka pro nové zaměstnance, adaptační kurz 
v systému Kompas, Academy moduly 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Z výše uvedeného vyplývá, že v mnoha ohledech jsou procesy obou skupin pracovníků 

dokonce shodné. Například obsah prvního dne ve společnosti je identický. Obě skupiny 

pracovníků jsou ve společnosti uvítány, zúčastní se vstupního školení, řeší administrativní 

náležitosti, jsou provedeny budovou závodu a seznámeni s pracovištěm a náplní pracovní 

pozice.  

Během prvního dne obvykle také dostávají nově příchozí zaměstnanci pomůcky nezbytné 

k výkonu práce. Vzhledem k odlišné náplni jednotlivých pracovních pozic, jsou však 

pomůcky, které obdrží obě skupiny zaměstnanců, rozdílné. Dělničtí pracovníci zpravidla 

získávají firemní oblečení, obuv, brýle a další ochranné pomůcky. TH pracovníci také 

dostávají ochranné pomůcky, dále ale především služební telefon, počítač či notebook  

a automobil. 

V následujících dnech jsou obě skupiny pracovníků svými bezprostředně nadřízenými 

zaučovány a postupně plní své úkoly a povinnosti. Během celého procesu adaptace dochází 

k pravidelným schůzkám pracovníka s přímým nadřízeným, na kterých je konzultován  

a hodnocen dosavadní průběh adaptace a jsou řešeny případné nedostatky. Ukončení 

procesu je rovněž u všech pracovních pozic totožné. Zaměstnanci je při něm poskytnuto 

závěrečné hodnocení a zpětná vazba k celému období adaptace, a je stanoven následující 

postup, který zajistí další rozvoj zaměstnance ve firmě. 

Již v teoretické části práce bylo uvedeno, že rozdílné pracovní pozice vyžadují odlišnou 

náplň i různou dobu trvání adaptace. Tyto dva zmíněné aspekty lze považovat  
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za nejpodstatnější rozdíly v adaptaci obou skupin pracovníků. Zatímco orientace 

dělnických pracovníků trvá přibližně tři týdny a míra náročnosti není tak vysoká, adaptace 

THP představuje opačnou situaci. Než se TH pracovník seznámí se všemi činnostmi 

potřebnými k samostatnému výkonu pracovní pozice, absolvuje veškerá školení a vstřebá 

veškeré informace, uplyne téměř půl roku.  

Především na počátku adaptace všichni zaměstnanci, bez ohledu na pracovní pozici, 

využívají informační materiály společnosti, kterými jsou příručka pro nového 

zaměstnance, bezpečnostní manuály a standardy. Základním nástrojem adaptace je 

individuální adaptační plán. Dělnický pracovník obdrží sestavený plán zaučení, naopak 

zaměstnanec technicko-hospodářské pozice získá plán zaškolení. Zaměstnancům 

nastupujícím ve firmě na TH pozici jsou dále poskytnuty dva vzdělávací nástroje umístěné 

v podnikovém systému Kompas – adaptační kurz a Academy moduly. 

Další odlišnost spočívá v tom, s kým se zaměstnanec v průběhu adaptace setká. Obecně 

jsou za adaptaci obou skupin zaměstnanců zodpovědné tyto osoby: personalista, nadřízený 

pracovníka a nadřízený nadřízeného. Kromě personalisty a nadřízených zaměstnanců  

se však adaptující dělnický pracovník setkává s buddym, který je mu oporou a předává mu 

své zkušenosti. Naopak TH pracovník se v rámci veškerých školení, která mu jsou 

naplánovaná, setkává také s kvalifikovanými odborníky a manažery (například manažerem 

kvality, bezpečnosti aj.). 
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6 Zhodnocení současného procesu adaptace 
Na základě provedené analýzy současného stavu bylo zjištěno, že společnost adaptačnímu 

procesu věnuje nemalou pozornost a při jeho nastavení zohledňuje odlišnost a náročnost 

jednotlivých pracovních pozic. Každé pracovní pozici je proto sestavován podrobný 

adaptační plán individuálně.  

Obsahově méně náročná orientace dělnických pracovníků probíhá obvykle tři týdny, 

během nichž se nový pracovník ve společnosti adaptuje a dle stanoveného plánu zaučení  

se postupně učí veškeré úkoly, které obnáší výkon dané pozice. Velmi kladně lze v případě 

adaptace dělnických pracovníků ve firmě hodnotit především určení buddyho, který může 

být, díky svým získaným zkušenostem a dovednostem, pro nově příchozího zaměstnance 

velkým přínosem.  

V případě adaptace technicko-hospodářských pracovníků bere podnik v potaz obtížnou 

náplň pozice i procesu zaškolení. Z tohoto důvodu jsou aktivity adaptačního období 

systematicky uspořádány do časového harmonogramu trvajícího přibližně šest měsíců. 

Proces zaškolení THP je podpořen vzdělávacími aktivitami, kterými jsou především 

povinná školení a workshopy, díky nimž zaměstnanec získá důležité informace  

od kvalifikovaných odborníků a manažerů. 

Během prvního dne ve společnosti je nový zaměstnanec uvítán, účastní se vstupního 

školení, vyřizuje administrativní náležitosti, seznamuje se s prostory firemní budovy,  

se svým pracovištěm a náplní práce. V neposlední řadě obdrží pomůcky nezbytné 

k výkonu práce. Přestože jsou v rámci organizace a obsahu prvního dne obsaženy základní 

aktivity, které k nástupu do nového zaměstnání neodmyslitelně patří, celkový dojem dává 

prostor k zatraktivnění. 

Přístup společnosti k hodnocení zaměstnanců a poskytování zpětné vazby lze hodnotit 

velmi pozitivně, neboť v průběhu procesu dochází k pravidelným schůzkám zaměstnance 

s nadřízeným. Při těchto konzultacích je zaměstnanci podáno hodnocení jeho výkonu  

v dosavadním průběhu adaptace, a jsou s ním konzultovány případné nedostatky. Schůzky 

jsou organizovány minimálně na konci měsíce, avšak většinou probíhají i vícekrát, 

například na konci každého týdne. Společnost se snaží případnými problémy zabývat ihned 

a reagovat na ně vhodným řešením. 
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Za slabou stránku adaptačního procesu ve firmě je možné považovat sociální adaptaci. 

Pojem sociální adaptace byl v teoretické části práce vymezen jako proces začleňování 

pracovníka do struktury mezilidských vztahů v rámci pracovní skupiny i v celém systému 

dané firmy. Společnost zpravidla nechává této rovině adaptace volný průběh. Nového 

zaměstnance ostatním zaměstnancům firmy většinou nepředstavuje, ani je o jeho příchodu 

předem neinformuje. Během období adaptace společnost neorganizuje žádné aktivity, které 

by vedly k seznámení nového zaměstnance s jeho novými kolegy a podpořily jeho 

začlenění do kolektivu. 

Mezi nástroje, které společnost Devro v rámci adaptace nových zaměstnanců využívá, patří 

individuální adaptační plán, příručka pro nového zaměstnance a vzdělávací materiály 

v tištěné a elektronické podobě. Z těchto nástrojů lze vyzdvihnout zejména detailně 

zpracovaný adaptační plán, který je novému zaměstnanci připraven individuálně dle 

potřeb. Dělnickým pracovníkům je na počátku adaptačního procesu přidělen plán zaučení, 

zatímco TH pracovníkům je předán plán zaškolení. Velmi užitečnými pomůckami 

v prvních dnech jsou také podrobně sepsané standardy, bezpečnostní manuál a vzdělávací 

materiály umístněné na intranetu společnosti – adaptační kurz v systému Kompas a Devro 

Acacemy Moduly. Základním prostředkem poskytujícím informace o společnosti je 

orientační balíček neboli příručka pro nového zaměstnance. Společnost svým 

zaměstnancům poskytuje příručku pojmenovanou První kroky zaměstnance, avšak rozsah  

a zpracování této publikace není v současné době ideální. Další nástroje, kterými jsou 

například rotace práce, orientační trénink či mentoring program, společnost v průběhu 

adaptace nevyužívá. 

Při ukončení procesu je nadřízeným a pracovníkem personálního oddělení celý průběh 

adaptace zhodnocen a zaměstnanci je poskytnuta zpětná vazba. Za nedostatek současného 

procesu adaptace lze však pokládat absenci získávání zpětné vazby od nových 

zaměstnanců. Ti mohou k procesu adaptace vyjádřit svůj názor, avšak formálně firma  

od svých zaměstnanců zpětnou vazbu zaměřenou na to, jak celý proces vnímají a jak s ním 

byli spokojeni, žádným způsobem nezískává. 
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7 Návrhy ke zlepšení současného procesu adaptace 
S ohledem na provedenou analýzu současného stavu a odhalení slabých stránek procesu 

adaptace lze společnosti Devro navrhnout některá opatření, která by mohla vést ke zlepšení 

současně nastaveného procesu adaptace. 

Společnosti lze v první řadě doporučit zaměření se na organizaci a program prvního 

dne, který nový zaměstnanec ve firmě stráví, neboť jak bylo zmíněno již v teoretické části 

práce, první den a zejména poté první dojem o společnosti, hraje po nástupu do zaměstnání 

jednu z klíčových rolí při zvažování nově příchozího zaměstnance, zda ve společnosti 

setrvat či ji v nejbližší době opustit. Poukázáno bylo zároveň na důležitost příjemného 

zážitku spojeného s prvním dnem ve firmě, který může výrazně ovlivnit další průběh 

adaptace. V této souvislosti je možné navrhnout společnosti několik dílčích opatření, která 

by mohla vést ke zpestření náplně prvního dne ve firmě a zároveň napomoci k utváření 

pozitivního dojmu o společnosti.  

Během prvního dne by novému zaměstnanci mohlo být kromě pracovního místa  

a pomůcek potřebných k výkonu práce připraveno a předáno také milé překvapení 

v podobě drobného dárku. Z výše uvedené rešerše vyplynulo, že existuje několik důvodů, 

proč by měla společnost novému zaměstnanci věnovat dárek. Zejména se totiž jedná o milé 

překvapení, které představuje známku úcty k novému zaměstnanci.  Jako vhodný dárek byl 

zmiňován jakýkoliv předmět s osobní tématikou, například hrneček se jménem 

zaměstnance.  

Dalším ze způsobů, kterým je možné zefektivnit proces adaptace, je dle teorie také 

využívání informačních technologií. Jedním z trendů současné doby je využívání 

mobilních aplikací navržených pro adaptační proces konkrétní společnosti či vývoj 

počítačových her zaměřených na seznámení nového zaměstnance s firmou. Tyto trendy 

inspirovaly autorku práce k následujícímu návrhu, kterým je vytvoření soutěžního kvízu. 

Vědomostní kvíz by byl zaměstnancům předán buď v rámci vstupního školení, nebo  

až v samotném závěru adaptačního období. Cílem této aktivity by bylo motivovat 

zaměstnance k věnování maximální pozornosti výkladu školitelů při povinných školeních  

i nadřízeného v průběhu zaškolení, zábavnou formou přezkoušet získané znalosti 

zaměstnance a v neposlední řadě zpříjemnit náplň adaptace. Tento návrh bude detailněji 

představen v následující části práce. 
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V pořadí třetím doporučením je věnování větší pozornosti sociální adaptaci, tedy 

začlenění nového zaměstnance do kolektivu. Na důležitost této roviny adaptace bylo 

rovněž upozorněno v teoretické části práce. V ní bylo také uvedeno, že některé firmy 

pořádají v adaptačním období seznamovací snídaně či uvítací večírky. V tomto ohledu lze 

společnosti Devro doporučit velmi podstatný krok, kterým je informování současných 

zaměstnanců o příchodu nového zaměstnance. Dále by firma mohla v programu prvního 

dne uspořádat seznamovací oběd, při němž by se nový zaměstnanec svým kolegům 

představil a seznámil se s nimi. Oběd by probíhal formou ochutnávky různých druhů 

uzenin, jejichž kolagenní střívka společnost vyrábí. Tato aktivita by mohla zpříjemnit 

program prvního dne a zároveň přispět k vytvoření příjemné atmosféry na pracovišti. 

Z pohledu nástrojů využívaných v procesu adaptace by bylo vhodné zvážit zavedení tzv. 

zkušebního kolečka, někdy též označovaného pod názvem rotace práce. Dle odborné 

literatury se totiž jedná o velmi efektivní metodu seznámení nového zaměstnance s chodem 

společnosti. Výhoda tohoto nástroje spočívá zejména v tom, že se nový zaměstnanec díky 

postupnému poznávání činností odlišných oddělení a provozů rychle seznámí s interními 

procesy a funkcemi jednotlivých oddělení. Své uplatnění by mohl nalézt především  

v procesu adaptace TH pracovníků. 

Podle literatury je v období adaptace velmi důležité průběžné získávání zpětné vazby  

od nových zaměstnanců. Tato aktivita však v současném adaptačním procesu společnosti 

chybí. Právě formální a pravidelné zjišťování pocitů zaměstnance a názorů týkajících  

se náplně adaptačního procesu a jeho průběhu, představuje jedno z nejvýznamnějších 

doporučení ke zlepšení současného adaptačního procesu firmy. Smyslem formálního 

hodnocení získaného od zaměstnance by mělo být zjištění, jak se zaměstnanec v období 

adaptace cítil, co ocenil, s čím byl spokojen či co mu naopak nevyhovovalo. Na pravidelně 

získané postřehy a podněty by měla společnost následně reagovat a zavést vhodná 

opatření, která povedou ke zlepšení současného procesu. Formální hodnocení je 

společnosti navrhováno získávat od svých zaměstnanců formou dotazníku vždy v závěru 

prvního dne ve společnosti a poté k okamžiku ukončení adaptačního procesu. Návrh 

dotazníku je nedílnou součástí této diplomové práce a předmětem následující podkapitoly. 

Veškerá zmíněná doporučení určená společnosti jsou zobrazena na následujícím obrázku  

č. 15. 
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Obrázek 15: Doporučení ke zlepšení adaptačního procesu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

7.1 Návrh dotazníku na získávání zpětné vazby 
Jedním z několika doporučení určených společnosti Devro je pravidelně zjišťovat, jak 

průběh procesu adaptace hodnotí zaměstnanci, kteří do společnosti v nedávné době 

nastoupili, a získávat od nich zpětnou vazbu ohledně průběhu procesu a důležitou  

k případnému zlepšení daného procesu. Formální zjišťování názorů jednotlivých 

zaměstnanců je navrženo uskutečňovat prostřednictvím dotazníku, jehož návrh je zároveň 

hlavním výstupem diplomové práce. 

Dle Kozla, Mynářové a Svobodové (2011) lze dotazník charakterizovat jako formulář 

v papírové či elektronické podobě obsahující sérii otázek, na něž respondenti odpovídají, 

případně zahrnuje rovněž varianty jejich odpovědí. Dotazník představuje způsob psaného 

řízeného rozhovoru. 
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Dotazník, který je vytvořen v rámci diplomové práce, bude určen všem zaměstnancům, 

kteří do společnosti nově nastoupí, bez ohledu na to, na jaké pracovní pozici budou daní 

zaměstnanci ve společnosti zaměstnáni. Respondenty se tedy stanou zaměstnanci 

dělnických i technicko-hospodářských pracovních pozic. Nový zaměstnanec vyplní 

v závěru dne nástupu do zaměstnání první část dotazníku týkající se hodnocení prvního 

dne ve společnosti. V závěru adaptačního procesu obdrží zaměstnanec druhou část 

dotazníku zaměřenou na zhodnocení celého průběhu adaptace. 

Zaměstnanec personálního útvaru předá novému zaměstnanci dotazník v tištěné podobě již 

v den nástupu do zaměstnání a následně jej zařadí do zaměstnancovy osobní složky.  

Za těchto předpokladů by mělo dojít k tomu, že společnost obdrží vyplněné dotazníky od 

všech zaměstnanců, kterým je předá. Návratnost dotazníků by tedy měla dosahovat 100 %. 

Při sestavování dotazníku a formulování jednotlivých otázek byl zohledňován účel 

dotazování. Cílem je pomocí navrženého dotazníku zjistit, jak se nový zaměstnanec  

ve společnosti v průběhu adaptačního období cítil, s čím byl spokojen a s čím naopak 

nespokojen, co uvítal, jak celkový proces hodnotí, jaká byla jeho očekávání v souvislosti 

s adaptací, zdali byla tato očekávání naplněna a v neposlední řadě je záměrem dozvědět  

se, co zaměstnanci v současně nastaveném adaptačním procesu chybělo a co pro něho bylo 

obtížné. Díky získávání zpětné vazby od nových zaměstnanců bude moci firma  

na případné nedostatky procesu reagovat a nadále se zabývat jeho zlepšením. Výhoda 

spočívá také v tom, že případná opatření budou vyplývat z podnětů a přání zaměstnanců, 

kteří mají s adaptačním procesem ve společnosti své zkušenosti, neboť ho sami 

absolvovali. 

Následně se vyplněnými dotazníky bude zabývat jeden z personalistů zaměstnaných  

ve společnosti na pozici HR Advisor, který vždy na konci čtvrtletí vyplněné dotazníky 

vyhodnotí a na základě výsledků stanoví případná opatření ke změně současně 

nastaveného adaptačního procesu.  

7.1.1 Struktura dotazníku 
Struktura dotazníku vychází z poznatků uvedených v analýze adaptačního procesu. 

Navržený dotazník je rozdělen do dvou formulářů. První formulář je zaměřen na první den 

strávený ve společnosti. Předmětem druhého formuláře je hodnocení průběhu celého 

adaptačního období. Oba tyto formuláře se skládají z  úvodu, hlavní části zahrnující 

dotazníkové otázky a závěrečného poděkování. Dotazník je tvořen různými typy 
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otevřených i uzavřených otázek. Některé otázky respondentovi nabízí výběr jedné či více 

možných odpovědí, jiné vyžadují vyznačení míry spokojenosti, souhlasu či důležitosti  

na uvedené škále a další vyžadují odpověď vlastními slovy respondenta. Vytvořený 

dotazník je zobrazen v příloze A této práce. 

Úvodní části formulářů 

V úvodu každého z formulářů je respondentovi stručně vysvětleno, proč je mu dotazník 

předkládán a z jakého důvodu společnosti záleží na jeho vyplnění. Díky tomuto dotazníku 

by firma ráda zjistila, jak se novému zaměstnanci líbil nejen první den strávený  

ve společnosti, ale také průběh celého adaptačního procesu, který zaměstnanec v nedávné 

době absolvoval. Cílem dotazníku je získání zpětné vazby od zaměstnanců, pomocí které 

může společnost provést správná opatření vedoucí ke zlepšení současného procesu. 

Ukázka úvodní části formuláře týkajícího se hodnocení průběhu adaptačního procesu je na 

obrázku č. 16. 

 

Obrázek 16: Úvodní část dotazníku 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

Hlavní část formuláře zaměřeného na první den ve společnosti 

Hlavní část formuláře zaměřeného na první den ve společnosti obsahuje celkem tři otázky, 

pomocí kterých by měla společnost zjistit pocity a spokojenost zaměstnance s organizací  

a průběhem dne nástupu do zaměstnání. Tuto část nový zaměstnanec vyplní v závěru 

prvního dne stráveného ve společnosti Devro. Smyslem první otázky je dozvědět se, jak  

se zaměstnanec první den ve společnosti cítil. Druhá otázka pomocí škály zjišťuje, do jaké 

míry byl zaměstnanec spokojen s obsahem, délkou, přínosem a místem vstupního školení  

a také výkladem přednášejícího. Poslední otázka této oblasti zkoumá, zdali zaměstnanci 

v náplni prvního dne chybělo něco, co by uvítal. Jedná se o otevřenou otázku s možností 
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volné odpovědi respondenta. V případě, že respondentovi v rámci prvního dne něco 

scházelo, má vhodnou příležitost svůj názor vyjádřit a uvést jako odpověď na tuto otázku. 

Ukázka první otázky, která je zahrnuta v této části dotazníku, je zobrazena na obrázku 17. 

 
Obrázek 17: Dotazníková otázka týkající se prvního dne ve společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

Hlavní část formuláře zaměřeného na celkový průběh adaptace 

Hlavní část formuláře zaměřeného na celkový průběh adaptace je tvořena 10 otázkami 

zjišťujícími názor zaměstnanců na celý průběh procesu adaptace. Tuto část zaměstnanec 

vyplní při příležitosti ukončení procesu adaptace, tedy po uplynutí zkušební doby. První 

otázka, která je v této oblasti respondentovi položena, se týká zaměstnancova celkového 

hodnocení průběhu a úrovně procesu adaptace s ohledem na jeho očekávání. Na tuto 

otázku přímo navazuje otázka druhá, pomocí které je zjišťováno, co zaměstnanec od 

procesu adaptace očekával. V otázce č. 3 je po zaměstnanci vyžadováno, aby označil míru 

souhlasu s uvedenými výroky souvisejícími s prvním dojmem o společnosti. Smyslem 

otázky je identifikovat, zda se nový zaměstnanec ve firmě cítil vítaný, zda bylo jeho 

pracovní místo předem připraveno, zda se dle jeho názoru pracoviště nachází v příjemném 

prostředí, zda se domnívá, že ho kolektiv pracovníků přijal dobře a v neposlední řadě jestli 

mu byli spolupracovníci oporou a mohl se na ně vždy obrátit. Další otázka se zabývá 

spokojeností respondenta s množstvím informací, které mu byly poskytovány v průběhu 

prvního dne, dále při zaučování na pracovišti a prostřednictvím písemných dokumentů, 

kterými jsou příručka První kroky zaměstnance či sepsané standardy společnosti. Pátá 

otázka rovněž vyžaduje označení míry spokojenosti, tentokrát však s následujícími faktory: 

s předáváním znalostí a zkušeností nadřízeným a kolegy, průběžným hodnocením  

a získáváním zpětné vazby od nadřízeného, poskytováním rad či pomoci od ostatních 

spolupracovníků, pochvalou za dobře odvedenou práci a s vyslechnutím jeho názorů 

nadřízeným. Následující otázka zkoumá, co bylo pro nového zaměstnance v procesu 

adaptace nejtěžší. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou otázku, má respondent 
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možnost se k ní volně vyjádřit. Otázka č. 7 hledá odpověď na to, zda si je zaměstnanec po 

skončení procesu adaptace při plnění veškerých svých povinností vyplývajících z náplně 

pracovní pozici jistý. Záměrem osmé otázky je odhalení důležitosti jednotlivých nástrojů, 

které byly zaměstnanci v průběhu adaptace k dispozici, a které měly napomoci jeho 

orientaci. Formulovaná otázka se týkala těchto nástrojů: příručky První kroky 

zaměstnance, tištěných materiálů, informací od nadřízeného, informací od kolegů, plánu 

adaptace a vzdělávacích materiálů v systému Kompas. Devátá otázka je jedinou 

klasifikační otázkou v dotazníku. Zaměstnance se dotazuje, na jaké pozici ve firmě 

pracuje. V nabídce je uvedena skupina dělnických pozic a technicko-hospodářských pozic. 

Poslední otázka této části se respondenta ptá na možnost vylepšení současně nastaveného 

adaptační procesu. Opět se jedná o otevřenou otázku, v níž může respondent vlastními 

slovy vyjádřit své nápady vedoucí k vylepšení procesu. Na obrázku č. 18 je znázorněna 

ukázka této části dotazníku. 

 
Obrázek 18: Část dotazníku zaměřená na hodnocení adaptace zaměstnanců 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
 

Závěrečné části formulářů 
 
Oba formuláře jsou ukončeny poděkováním respondentovi za jeho odpovědi a také čas, 

který vyplnění dotazníku věnoval, viz obrázek č. 19. 
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Obrázek 19: Poděkování v závěru dotazníku 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

7.2 Vědomostní kvíz v adaptačním procesu 
Společnosti bylo dále doporučeno vytvoření vědomostního kvízu určeného k ověření 

znalostí nových zaměstnanců získaných po příchodu do zaměstnání. V současné době je 

možné díky informačním technologiím vytvořit vědomostní kvíz nejen v papírové, ale  

i v elektronické podobě. 

Trendem v oblasti adaptace nových zaměstnanců je vývoj mobilních aplikací  

a počítačových her zaměřených na seznámení zaměstnance s budovou firmy, výrobním 

procesem, poznáváním současných zaměstnanců firmy apod. V souvislosti s těmito trendy 

vzešel původní návrh autorky této práce, kterým bylo vytvoření mobilní aplikace 

obsahující vědomostní kvíz určený nově příchozím zaměstnancům. Po konzultaci 

s vedením firmy byl však tento návrh v podobě tvorby mobilní aplikace zavrhnut z důvodu 

zachování důvěrných informací. V případě vytvoření mobilní aplikace by totiž 

prostřednictvím kvízových otázek mohlo dojít k prozrazení důležitých informací. 

Vzhledem k tomu, že společnost Devro je jednou ze dvou firem, které se v České republice 

zabývají výrobou jedlých salámových a párkových kolagenních střívek a obalů, je pro ni 

velmi důležité utajení důvěrných informací, a to především těch, které se týkají výroby 

produktů.  

Společnosti lze však navrhnout další dvě možnosti zpracování vědomostního kvízu.  První 

z nich spočívá ve využití jedné z platforem, které vytváření vlastních kvízů po registraci 

umožňují, a u nichž je možné nastavit, zdali bude kvíz přístupný veřejnosti či soukromý. 

Takovou platformou je například Kahoot. Jedná se o výukovou platformu, která umožňuje 

jednotlivcům i korporacím snadno vytvářet, sdílet a hrát výukové hry. Platforma nabízí tři 

možné režimy – tvorbu kvízu, diskuze a průzkumu. Tyto hry lze hrát kdekoli, osobně či 

virtuálně, pomocí jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. V současné době používá 

tuto platformu při školeních, prezentacích či teambuildingových aktivitách na celém světě 

97 % společností ze žebříčku Fortune 500 (Kahoot.com, 2021). Společnosti mohou v rámci 

platformy organizovat či upravovat své hry ve vlastním soukromém a zabezpečeném 
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prostoru, který slouží ke sdílení vytvořených kvízů a otázek se současnými zaměstnanci 

(Kahoot.com, 2021). 

Kvíz probíhá formou soutěže a jeho postup je následující: hostitel hry sdělí všem 

účastníkům pin, pomocí kterého se účastníci připojí do hry. Hostitel následně promítá na 

své obrazovce otázky a hráči na ně odpovídají prostřednictvím svých mobilních telefonů. 

Za každou správnou odpověď získá účastník určitý počet bodů. Vítězem se stává účastník, 

který má na konci hry nejvyšší počet bodů (Kahoot.com, 2021). 

Soutěžní kvíz vytvořený na této platformě by se mohl stát součástí povinného vstupního 

školení, kterého se zpravidla ve společnosti účastní více nově přijatých zaměstnanců. Aby 

byli noví zaměstnanci dostatečně motivováni k věnování pozornosti výkladu školitele  

a k zapamatování si co největšího množství nově získaných informací, mohla by 

společnost pro vítěze soutěžního kvízu připravit odměnu, například v podobě dárkového 

balíčku uzenin. Pomocí tohoto kvízu by se mohlo vstupní školení nových zaměstnanců 

vedené instruktorem stát velmi interaktivní, neboť by účastníci byli zábavnou formou 

zapojeni do výkladu. Tato aktivita by navíc sloužila k ověření znalostí získaných během 

školení a také ke zpestření náplně prvního dne ve společnosti. 

Pokud by si společnost tento způsob tvorby kvízu zvolila, musela by se nejprve na této 

platformě registrovat. Základní verze je zaregistrovaným členům dostupná zdarma, avšak 

pro využívání rozšířených funkcí této platformy je nutné si zvolit jeden z nabízených 

programů a ten si na dobu jednoho měsíce či jednoho roku předplatit (Kahoot.com, 2021). 

Druhou možností, kterou je společnosti možné doporučit zejména v případě, že se bude 

chtít zcela vyhnout vkládání informací zahrnutých v kvízu na internet, je jeho vytvoření  

a následné předložení zaměstnancům v papírové podobě. Lze však podotknout, že se jedná 

o méně atraktivní formu zpracování a uspořádání kvízu. 

Sestavený a vytištěný kvíz by mohl být novým zaměstnancům předložen buď v závěru 

vstupního školení konaného v den nástupu do zaměstnání, nebo až v samotném závěru 

celého adaptačního období. Za podmínky, že by se společnost rozhodla zařadit kvíz do 

programu prvního dne, měly by být jeho otázky formulovány na základě informací 

obsažených ve vstupní prezentaci. Jak již bylo zmíněno, vstupního školení se zpravidla 

účastní více nováčků, proto je i u této možnosti navrhováno uspořádání kvízu formou 

soutěže. Účastník, který by měl označených nejvíce správných odpovědí, by od společnosti 
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obdržel drobnou výhru, například již výše navrhovaný dárkový balíček uzenin. V případě, 

že by více zaměstnanců správně odpovědělo na stejný počet otázek, o výhře by 

rozhodovala rychlost odevzdání kvízu.  Záměr uspořádání soutěžního kvízu by spočíval  

v motivování nových zaměstnanců k věnování pozornosti výkladu školitele v průběhu 

povinného školení, ověření získaných vědomostí nových zaměstnanců a ve zpestření 

programu prvního dne. 

Pokud by však firma zvolila druhou variantu, kterou je rozdání kvízu zaměstnancům 

absolvujícím adaptační proces až v jeho samotném závěru, byla by jeho podoba odlišná. 

Kvíz by obsahoval otázky zaměřené na znalosti získané v průběhu celého zaškolení. Jeho 

součástí by se mohly stát otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

výrobních procesů, dále otázky související se znalostí standardů a manuálů, které byly 

všem zaměstnancům nastupujícím do společnosti předány ihned v úvodu adaptačního 

procesu, a se kterými se byl zaměstnanec povinen v průběhu adaptačního období seznámit. 

V tomto případě by byl kvíz předán každému zaměstnanci jednotlivě, a to při příležitosti 

ukončení jeho adaptace. Drobnou pozorností by mohl být odměněn každý zaměstnanec, 

jehož všechny odpovědi by byly správné. Cílem tohoto kvízu by bylo ověření znalostí 

zaměstnance, získaných během adaptace a odhalení případných nedostatků a oblastí, které 

jsou pro zaměstnance špatně zapamatovatelné či nesrozumitelné. 

7.3 Ekonomické zhodnocení návrhů v adaptačním procesu 
V následující části práce budou ekonomicky zhodnoceny náklady související se zavedením 

navržených opatření. Znázorněno bude finanční zhodnocení těchto návrhů: získávání 

zpětné vazby od nových zaměstnanců na základě dotazníku, vytvoření vědomostního 

kvízu, dárek s osobní tématikou a uvítací oběd. 

Náklady na tisk dotazníku 

Jestliže by se společnost Devro rozhodla k pravidelnému získávání zpětné vazby od svých 

zaměstnanců využívat dotazník, který byl vytvořen v rámci zpracování této práce a je 

předmětem přílohy A, musela by zajistit jeho vytištění. Náklady spojené s tímto opatřením 

by zahrnovaly pouze náklady na tisk dotazníku. Pro účely této práce bude do celkových 

nákladů na tisk dotazníku zahrnuta cena papíru formátu A4 a cena tisku. Náklady 

související s opotřebením tiskárny a náklady na elektřinu nebudou brány v potaz. Výše 

nákladů bude záviset na tom, zda společnost zvolí černobílý či barevný tisk. 
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Office-centrum.cz (2021) uvádí, že firmy obvykle zaplatí za tisk jedné černobílé stránky 

formátu A4 0,78 Kč, zatímco za tisk jedné barevně vytištěné stránky formátu A4 vynaloží 

náklady v hodnotě 3,50 Kč. 

MP Toner s.r.o. nabízí na svém e-shopu balení kancelářského papíru obsahující 500 listů 

formátu A4 za cenu 74,90 Kč včetně DPH (Mptoner.cz, 2021). Jeden list A4 lze tedy  

u tohoto prodejce pořídit přibližně za 0,15 Kč. 

Uvedené náklady na tisk jedné strany formátu A4 a náklady na pořízení jednoho listu 

kancelářského papíru A4, které budou použity při výpočtu nákladů na tisk dotazníku, jsou 

však pouze orientační. Lze totiž předpokládat, že společnost vlastní svou tiskárnu a výše 

nákladů na tisk jedné strany A4 je odlišná. Stejně tak je velmi pravděpodobné, že 

společnost za pořízení kancelářských papírů zaplatí rozdílnou částku. 

Sestavený dotazník má rozsah 3 stran formátu A4. Vzhledem k tomu, že je možné dotazník 

tisknout oboustranně, jsou na jeho písemnou podobu zapotřebí 2 listy papíru A4. Tabulka 5 

obsahuje kalkulaci nákladů na tisk dotazníku pro jednoho zaměstnance. 

Tabulka 5: Kalkulace nákladů na tisk dotazníku 

 Černobílý tisk Barevný tisk 

Počet tištěných stran A4 dotazníku 3 3 

Cena za tisk 1 strany A4 0,78 Kč 3,50 Kč 

Celkem za tisk dotazníku 2,34 Kč 10,50 Kč 

Počet potřebných listů papíru 2 2 

Cena za 1 list papíru A4 0,15 Kč 0,15 Kč 

Celkem za listy dotazníku 0,30 Kč 0,30 Kč 

CELKEM ZA DOTAZNÍK 2,64 Kč 10,80 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Z tabulky vyplývá, že cena jednoho dotazníku vytištěného v černobílé podobě je 2,64 Kč. 

Za podmínky, že by společnost zvolila tisk dotazníku v barevné podobě, byla by jeho cena 

vyšší, a to 10,80 Kč. V roce 2020 přivítala společnost 82 nových zaměstnanců. Při tomto 

počtu nových zaměstnanců by společnost za tisk dotazníků v černobílé podobě zaplatila 

ročně cca 216 Kč a v barevné podobě 886 Kč. 

Náklady na vědomostní kvíz 
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Na vytvoření a realizování vědomostního kvízu by společnost musela vynaložit určitou 

výši finančních prostředků. Pokud by společnost stála o vytvoření vědomostního kvízu  

a pověřila by tímto úkolem současného zaměstnance personálního oddělení, stala by se 

první položkou nákladů vynaložených na tvorbu vědomostního kvízu část mzdy 

zaměstnance, který by se během pracovní doby zabýval jeho přípravou. Za účelem 

stanovení výše části mzdy vyplacené personalistovi, byla odhadnuta časová náročnost 

formulování kvízových otázek na 4 hodiny. Na základě portálu Národní soustava povolání 

byl zjištěn průměrný hrubý měsíční plat personalisty v Libereckém kraji, který dosahuje 

hodnoty  

34 775 Kč (Národní soustava povolání, 2021). Za předpokladu, že měsíc má 20 pracovních 

dní a denní pracovní doba zaměstnance činí 8 hodin, lze z uvedeného měsíčního platu 

stanovit také hodinovou sazbu zaměstnance personálního útvaru. Ta za těchto předpokladů 

dosahuje výše cca 217 Kč/hod. K této částce je však nutné přičíst také 33,8 % na odvod 

sociálního a zdravotního pojištění. Hodinová mzda personalisty zahrnující i částku na 

odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je poté 290 Kč. Celková odměna 

personalistovi za formulování kvízových otázek by činila přibližně 1 160 Kč. 

Další nákladové položky by se odvíjely především od vybrané formy zpracování kvízu. 

Předběžné kalkulace nákladů pro jednotlivé možnosti vytvoření vědomostního kvízu jsou 

představeny níže. 

Vytvoření kvízu pomocí platformy Kahoot 

Pokud by společnost chtěla využít možnost vytvoření kvízu ve výukové platformě Kahoot, 

byly by celkové náklady na vytvoření vědomostního kvízu složeny z několika položek. 

V první řadě je jimi odměna personalistovi za vytvoření kvízových otázek, která byla výše 

vyčíslena na hodnotu 1 160 Kč. Dále by byla zaplacena práce personalisty související  

s registrací a seznámením s fungováním platformy Kahoot a také práce s vložením 

kvízových otázek do platformy. V případě, že by firma stála o předplacení rozšířených 

funkcí platformy Kahoot, by byly náklady rozšířeny o výši předplatného. 

Časová náročnost registrace a seznámení s platformou Kahoot je odhadována na dobu  

3 hodiny. Následným zadáváním kvízových otázek do platformy by personalista dle 

odhadu strávil přibližně 30 minut. Celková výše nákladů, které by společnost musela 

vynaložit na odměny svému zaměstnanci za vytvoření kvízu, je obsahem tabulky 6. 
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Tabulka 6: Odměny vynaložené personalistovi na vytvoření kvízu 

 Doba 

zpracování 

Hodinová sazba 

personalisty (vč. 

odvodu soc. a 

zdrav. poj.) 

Částka 

Náklady na vytvoření kvízových otázek 4 hodiny 290 Kč 1 160 Kč 

Náklady na registraci a seznámení 

s fungováním platformy 

3 hodiny 290 Kč 870 Kč 

Náklady na vložení kvízových otázek do 

platformy 

0,5 hodiny 290 Kč 145 Kč 

CELKEM 7,5 hodiny 290 Kč 2 175 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Kahoot nabízí základní verzi zdarma, dále ale také programy, které je nutné si předplatit. 

Pro názornou ukázku, kolik by firma zaplatila za použití placené verze, bude sestavena 

také kalkulace pro program nazvaný Kahoot! 360 Presenter, za který by společnost musela 

zaplatit 39 $/měsíc a za podmínky, že by ho chtěla využívat celý rok 468 $ (Kahoot.com, 

2021). Ke dni 9. 4. 2021 byl kurz dolaru vůči české koruně následující: 1 USD = 21,854 

Kč (Kurzy.cz, 2021). 

Z následující tabulky lze vyčíst celkové náklady, které by společnost musela na vytvoření 

soutěžního kvízu prostřednictvím platformy Kahoot vynaložit v případě, že by se rozhodla 

pro bezplatnou verzi platformy nebo pro měsíční či roční předplatné jednoho z jejich 

programů rozšířených o další funkce. 

Tabulka 7: Kalkulace nákladů na vytvoření vědomostního kvízu pomocí Kahoot 

 Bezplatná verze 

Kahoot 

Měsíční 

předplatné verze 

Kahoot! 360 

Presenter 

Roční 

předplatné verze 

Kahoot! 360 

Presenter 

Odměna personalistovi za vytvoření 

kvízu 

2 175 Kč 2 175 Kč 2 175 Kč 

Předplatné platformy Kahoot (vč. 

DPH) 

0 Kč 852 Kč 10 228 Kč 

CELKEM 2 175 Kč 3 027 Kč 12 403 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
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Vytvoření kvízu v písemné podobě 

Také v případě, že by společnost dala přednost vytvoření vědomostního kvízu v tištěné 

podobě, by byly součástí nákladů na vytvoření kvízu výše stanovená odměna 

personalistovi za vytvoření kvízových otázek. Její hodnota byla určena na cca 1 160 Kč. 

Dále by, stejně jako v případě dotazníku, bylo nutné zohlednit náklady na tisk 

vědomostního kvízu. 

Pro účely této práce bude předpokládáno, že vytvořený kvíz bude v rozsahu dvou stran 

formátu A4, čili při oboustranném tisku bude zapotřebí jeden list papíru. Následný výpočet 

nákladů potřebných k vytištění vědomostního kvízu pro jednoho zaměstnance vychází 

z výše uvedených cen tisku a cen papíru. Tabulka zachycuje vyčíslení nákladů v případě 

černobílého provedení vytištěného kvízu. 

Tabulka 8: Kalkulace nákladů na tisk kvízu 

 Černobílý tisk 

Cena za tisk 1 strany A4 0,78 Kč 

Celkem za tisk kvízu 1,56 Kč 

Cena za 1 list papíru A4 0,15 Kč 

Celkem za listy dotazníku 0,15 Kč 

CELKEM ZA DOTAZNÍK 1,71 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Z tabulky lze vyčíst, že cena jednoho kvízu vytištěného černobíle je 1,71 Kč. Při počtu 82 

vědomostních kvízů za rok se celková cena tohoto návrhu rovná cca 1 300 Kč. 

Další náklady, které by však nesouvisely s vytvořením kvízu, ale s jeho samotnou realizací, 

by byly náklady na pořízení výhry pro vítěze soutěžního kvízu. Částka potřebná k zajištění 

výher by závisela na počtu uskutečněných vstupních školení a na hodnotě odměny, kterou 

by společnost byla ochotna za pořízení výher vynaložit. 

Náklady na dárek pro zaměstnance 

Dalším z návrhů bylo obdarování zaměstnance dárkem s osobní tématikou. Tímto dárkem 

může být například hrnek se jménem či propiska s potiskem. Například e-shop Dárky Rada 

nabízí hrnek se jménem za 120 Kč včetně DPH (Dárkyrada.cz, 2021). Cena kovového 
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kuličkového pera s matným povrchem, modrou náplní a vlastním potiskem je dle 

Inetprintu cca 23 Kč včetně DPH (Inetprint.cz, 2021).  

Náklady na společný oběd zaměstnanců 

Pokud by se společnost rozhodla pro uspořádání společného oběda nového zaměstnance  

se svými kolegy, musela by vynaložit náklady na občerstvení. Výše bylo uvedeno, že 

seznamovací oběd by probíhal formou ochutnávky uzenin. Odhadem lze stanovit, že jedné 

ochutnávky by se účastnilo přibližně 10 – 15 osob. Celkové náklady na občerstvení lze 

odhadnout ve výši 1 800 Kč včetně DPH. 

V následující tabulce č. 9 je shrnuto ekonomické zhodnocení doporučených návrhů. 

Tabulka 9: Ekonomické zhodnocení doporučených návrhů 

Ekonomické zhodnocení doporučených návrhů 

Náklady na tisk dotazníku: 
- Černobílý tisk 
- Barevný tisk 

 
216 Kč 
886 Kč 

Náklady na vytvoření vědomostního kvízu 
- v platformě Kahoot (bezplatná verze) 
- v písemné podobě 

 
2 175 Kč 
1 300 Kč 

Náklady na dárek 
- hrnek se jménem 
- propiska s potiskem 

 
120 Kč/kus 
23 Kč/ kus 

Náklady na společný oběd 1 800 Kč/1 ochutnávka pro 10 – 15 osob 
Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Shrnutí 

Kapitoly 4–7 byly zaměřeny na společnost Devro, adaptační proces a možnosti jeho 

zlepšení. Zvolená společnost byla nejprve představena, následně byl podrobně analyzován 

a zhodnocen její současný adaptační proces dělnických i technicko-hospodářských 

pracovníků. Na základě analýzy byla doporučena opatření vedoucí ke zlepšení současné 

situace. Tyto návrhy je možné ve společnosti zavést a využívat i v období pandemie 

Covid-19. V závěru této části práce bylo uvedeno ekonomické zhodnocení vybraných 

návrhů. Zavedení navržených opatření by s sebou neslo také vynaložení určité výše 

nákladů. Je však nutno podotknout, že správně nastavený adaptační proces je velmi 

důležitý, neboť se díky němu nový zaměstnanec na dané pracovní pozici zaučí v kratším 

časovém úseku. V případě, že bude zaměstnanec ve společnosti již od samého začátku 
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spokojený, nebude uvažovat o tom, že by ze společnosti odešel. Právě odchod nového 

zaměstnance je spojen s náklady ve výši přibližně trojnásobku jeho mzdy. Lze tedy 

konstatovat, že investované finanční prostředky a úsilí, které společnost vynaloží 

ke zlepšování adaptačního procesu, se v budoucnu stanou přínosné.  



87 
 

Závěr 
Tato diplomová práce se zabývala problematikou adaptace nových zaměstnanců.  

Ke zpracování praktické části byla zvolena společnost Devro. Devro s.r.o. je jednou  

ze dvou firem, které na území České republiky vyrábí salámová a párková kolagenní 

střívka a plastové obaly. Hlavním cílem této práce bylo na základě analýzy současného 

adaptačního procesu ve vybrané společnosti, jeho zhodnocení a získaných teoretických 

poznatků navrhnout opatření vedoucí k jeho zefektivnění. 

Teoretická část, zpracovaná na základě odborné literatury, byla zaměřena na vymezení 

základních pojmů souvisejících s problematikou adaptace nových zaměstnanců. První tři 

kapitoly práce se věnovaly definici a činnostem řízení lidských zdrojů, procesu přijímání 

zaměstnanců a v největší míře poté oblasti adaptace včetně trendů v oblasti adaptace. 

Zpracovaná literární rešerše pomohla autorce této práce k pochopení dané problematiky  

a stala se podkladem pro navržení vhodných opatření vedoucích ke zlepšení současného 

procesu.   

V praktické části byla nejprve představena vybraná společnost, poté byly zvlášť 

analyzovány a následně porovnány adaptační procesy technicko-hospodářských  

i dělnických pracovníků. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že proces je  

ve společnosti Devro poměrně dobře nastaven. Zároveň však byly odhaleny dílčí 

nedostatky, které dávají prostor pro zlepšení a konkrétní návrhy v další části diplomové 

práce. 

Za slabé stránky současného procesu lze považovat organizaci a náplň dne nástupu nového 

zaměstnance do společnosti, nevěnování pozornosti sociální adaptaci pracovníků, nevyužití 

všech efektivních nástrojů adaptace a absenci formálního získávání zpětné vazby týkající 

se průběhu celého procesu od nových zaměstnanců. S ohledem na uvedené nedostatky byla 

navržena opatření, která by společnost za účelem zlepšení současného procesu mohla 

zavést. Návrhy směřovaly do oblasti organizace a programu prvního dne, zlepšení sociální 

adaptace a k využití nových nástrojů v adaptaci. 

Jedním z doporučení určených společnosti je pravidelně zjišťovat, jak adaptaci vnímají  

a hodnotí její noví zaměstnanci. V rámci diplomové práce byl vytvořen dotazník, který je 

obsahem přílohy A, a zároveň hlavním výstupem diplomové práce. Při tvorbě dotazníku 

byly zohledněny získané poznatky a také přání společnosti. Finální podoba dotazníku byla 
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s firmou následně konzultována. Další z návrhů, který byl v práci podrobněji představen, je 

vytvoření vědomostního kvízu určeného k ověření znalostí nově příchozích zaměstnanců 

získaných po příchodu do společnosti. Firmě byly navrženy dvě možné formy jeho 

zpracování. 

V závěrečné části práce byly návrhy ekonomicky zhodnoceny. Konkrétně bylo vyčísleno 

finanční zhodnocení nákladů, které by společnost musela vynaložit na tisk dotazníku, na 

vytvoření vědomostního kvízu, a také náklady související s pořízením dárku pro 

zaměstnance a s uspořádáním seznamovacího oběda. 

S veškerými návrhy byla společnost v průběhu zpracování diplomové práce seznámena. 

Některá opatření jsou ve společnosti již zavedena a o některých společnost uvažuje.  
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