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ANOTACE
Diplomová práce je zaměřena na stávající adaptační proces ve společnosti Schenker
spol. s r. o. Cílem diplomové práce je navrhnout takové úpravy, aby se adaptační proces
zkvalitnil, a aby se noví zaměstnanci lépe a rychleji zorientovali v novém pracovním prostředí
a v novém kolektivu lidí. Návrhová část je věnována jednodennímu školení nových
zaměstnanců. Jednotlivé návrhy jsou následně ekonomicky zhodnoceny.
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The adaptation process in Schenker spol. s r. o.

ANNOTATION
The diploma thesis is focused on existing adaptation process in the company Schenker spol.
s r. o. The aim of this thesis is to propose a modification to increase the quality of the
adaptation process, better and faster orientation of new employees in the new working
environment and a new team of co-workers. Proposal part is focused on a one-day training of
new employees. Each proposalis evaluatede economically.
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ÚVOD
S adaptačním procesem neboli začleněním se do něčeho již zaběhnutého a fungujícího
se lze nejčastěji setkat v oblasti sportu. Ve sportovních oddílech, které se pohybují
na vrcholové úrovni, je to nejvíce patrné. Neustále se mění složení týmu. Na konci sezóny
hráči nebo hráčky odchází buď za lepší nabídkou do jiného tuzemského týmu, nebo
do zahraničního týmu a posouvají tím svou hráčskou kariéru na vyšší stupeň. Také se může
stát, že tým s některými z nich neprodlouží smlouvy a oni jsou tak nuceni hledat si jiné
angažmá sami. Odchody ze sportovních týmů mohou být samozřejmě zapříčiněny i jinými
důvody. U hráčů či hráček mohou nastat zdravotní komplikace, nebo se rozhodnou přerušit či
ukončit svou aktivní kariéru. Ať už jsou důvody jakékoliv, vedení sportovních oddílů se
s touto situací potýkají po každé zakončené sezóně a mnohokrát i během již započaté sezóny.
Odchody hráčů musí být kompenzovány příchody jinými. Noví hráči, či hráčky musí být co
nejrychleji začleněni do kolektivu, aby mužstvo fungovalo na 100 %, jak se od něj očekává.
Úplně stejně, ne však v tak vysoké míře, to funguje v každém zaměstnání. Lidé se
stěhují za prací do jiných měst, odcházejí k jiným zaměstnavatelům za lepšími platovými
podmínkami, odcházejí na mateřské či rodičovské dovolené, do důchodu apod. Pracovní
místa musí být nahrazena jinými zaměstnanci, aby podnik mohl nadále fungovat.
Cílem každého zaměstnavatele je vytvořit takové podmínky pro nové zaměstnance,
aby se do pracovního kolektivu začlenili co nejrychleji a co nejsnadněji.
Již při výběru nových zaměstnanců zanechává zaměstnavatel svým chováním
a přístupem k nim jistý dojem. Na zaměstnance působí i po jeho nástupu do zaměstnání –
zaměstnanec by měl být seznámen s kolektivem, se kterým bude spolupracovat, měli by mu
být představeni jeho nadřízení, měl by být seznámen s pracovištěm a zázemím firmy a další.
K tomu, aby se nový zaměstnanec sžil s novým prostředím, slouží zkušební doba,
která trvá tři měsíce a během ní by se měl zaměstnanec adaptovat takovým způsobem, aby
dále mohl v zaměstnání působit samostatně a bez toho aniž by mu neustále někdo říkal,
co a jak má dělat.
Diplomová práce je psána pro společnost Schenker spol. s r. o. a bude v ní řešena
právě otázka adaptace. V jednotlivých kapitolách práce bude probrána otázka adaptace
všeobecně, bude představena společnost, její okruh podnikání a historie. Dále bude
9

popsána stávající situace ve společnosti, jak zde probíhá adaptační proces a vše, co se jej týká.
Na závěr budou navrženy a ohodnoceny změny v adaptačním procesu tak, aby tento proces
byl přijatelnější pro nové zaměstnance, aby informace, které se noví zaměstnanci během
adaptačního procesu dovědí, byly lépe zapamatovatelné a vstřebatelné a aby celý proces
působil komplexněji a lidsky.
Cílem diplomové práce je navrhnout

možné úpravy adaptačního procesu

ve společnosti tak, aby se noví zaměstnanci lépe a rychleji zorientovali v novém pracovním
prostředí a v novém kolektivu lidí a tím, aby se adaptační proces ve společnosti zkvalitnil.

10

1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ADAPTAČNÍHO PROCESU
A SPECIFIKACE PRACOVNÍCH POZIC
1.1 Vymezení pojmu adaptace
Adaptace, jakožto krok navazující na příjímání nového zaměstnance, je systematický
proces, který seznamuje nového zaměstnance s organizací, jejími hlavními úkoly, stylem
práce, technologií, s předpisy organizace atd. Během adaptace získává nový zaměstnanec
velké množství informací, které by měly jeho začlenění usnadnit. Druh a množství informací
vždy závisí na dané pracovní pozici a také na postavení pracovního místa. Hlavním smyslem
adaptace je co nejrychleji začlenit zaměstnance do plného pracovního výkonu a zabránit jeho
demotivaci např. z důvodu nedostatečných informací. Jedná se nejen o odborné zapracování
zaměstnance, ale také o začlenění sociální, kdy se zaměstnanec seznamuje se svými
spolupracovníky a také o poznání podnikové kultury. Celý proces adaptace by měl probíhat
pod součinností zaměstnanců personálního oddělení a vedoucích zaměstnanců. Adaptace jako
taková začíná v den nástupu nového zaměstnance do zaměstnání. 1
Adaptaci lze obecně chápat jako schopnost nebo vlastnost přizpůsobit se. Termín
adaptace se primárně používá v biologii. Odtud však byl převzat i do sociologie
a psychologie. Schopnost přizpůsobit se je dána nám všem. Někomu ve větší míře, někomu
v míře menší.
Vzájemně se prolínající tři různá hlediska adaptace:


adaptace z biologického hlediska



adaptace z psychologického hlediska



sociální adaptace2

1

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, s. 192 - 193. ISBN 978-80-7261-168-3.
2

SILLAMY, Norbert. Psychologický slovník. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 8.
ISBN 80-244-0249-1.

11

Adaptace z biologického hlediska
Pojem adaptace se nejdříve užíval v biologii, kde značí přizpůsobení struktury
a funkce organismu podmínkám jeho životního prostředí během individuálního života nebo
fylogenetického vývoje.3
Adaptace z psychologického hlediska
Adaptace z psychologického hlediska je jakýmsi přizpůsobením organizmu k jeho
prostředí. Každá živá bytost vlastní určitou plasticitu, díky které zůstává v souladu s okolím
a může si tak zachovat rovnováhu s vnitřním prostředím. V průběhu života je neustále
přizpůsobování organizmu nezbytně nutné, aby se obnovovala rovnováha, která je neustále
narušovaná. Ono přizpůsobování probíhá vzájemným ovlivňováním těla a jeho prostředí.
Působit může subjekt na objekt, čemuž se říká asimilace nebo objekt na subjekt, což je
nazýváno akomodace. Asimilací rozumíme aktivní chování, kterým ovlivňujeme prostředí,
akomodací rozumíme schopnost snášet změny a také se přizpůsobovat měnícím se
podmínkám prostředí. Podle autora jsou asimilace a akomodace hlavními mechanismy
adaptace a napomáhají udržení stabilního stavu rovnováhy. 4
Sociální adaptace
Sociální adaptaci můžeme definovat jako přizpůsobení jedince nebo celé společenské
skupiny sociálnímu prostředí anebo podmínkám společenského života. Samotný proces
sociální adaptace probíhá v největší míře na společenské úrovni, to znamená v interakci
s lidmi, ale zahrnuje i fyziologické, psychologické a biologické momenty. 5
Sociální adaptace je: „druh vzájemného působení mezi jednotlivcem nebo sociální
skupinou a společenským prostředím, v jehož průběhu dochází k harmonizaci požadavků
a očekávání jeho účastníků. Rozhodující je přizpůsobení sebehodnocení a aspirací subjektu
tendencí. V psychologickém smyslu určuje sociální adaptace aktivitu osobnosti v podobě

3

SILLAMY, Norbert. Psychologický slovník. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 8.
ISBN 80-244-0249-1.
4

SILLAMY, Norbert. Psychologický slovník. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 8.
ISBN 80-244-0249-1.
5

CoJeCo: adaptace sociální. [online]. [cit. 2014-05-28]. Dostupné
z: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=576&s_lang=2&title=adaptace%20soci%E1ln%ED
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akomodace, tj. osvojování podmínek společenského prostředí, i asimilace, tj. přizpůsobování
prostředí vlastním potřebám. Vliv prostředí na jedince nebo skupinu je vždy výběrový,
individuální, neboť kolektivní subjekt vnímá, přejímá a přepracovává vlivy prostředí
v souhlase se svou vnitřní povahou a aktivně na prostředí působí.“6
Sociální adaptace někdy bývá mylně zaměňována s termínem socializace. Tyto dva
termíny jsou však odlišné a existují mezi nimi jisté rozdíly. Pro rozlišení těchto rozdílů je
zapotřebí definování termínu socializace. 7
Socializace je proces osvojování si způsobů chování a seznamování se s kulturním
prostředím, osvojení si společenských norem a plné přizpůsobení se společenskému životu.
Lidský jedinec přichází na svět pouze jako potencionální člověk. Člověkem se stává
až v procesu socializace, který má za výsledek získání specificky lidských způsobů
psychického reagování, vnímání, myšlení, cítění a konání, tedy osvojení si vlastností, které
mu umožňují život ve společnosti. 8
Rozdíly mezi pojmy sociální adaptace a socializace:


socializace neboli zespolečenšťování je celoživotní proces, naproti tomu sociální
adaptace je chápána jako krátkodobý proces, spojený s konkrétní situací v životě
člověka,



socializace je funkcí působení společnosti na jedince, v sociální adaptaci jde
o vyrovnání se jedince s působením společnosti,



v procesu socializace si jedinec osvojuje vzorce jednání, v procesu sociální adaptace
vzorce jednání využívá,



v procesu socializace je člověk značně pasivnější než v procesu sociální adaptace.9

6

CoJeCo: adaptace sociální. [online]. [cit. 2014-05-28]. Dostupné
z: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=576&s_lang=2&title=adaptace%20soci%E1ln%ED
7

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan
Slaměník. Praha: Grada, 2008, s. 49. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4714-288.
8

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan
Slaměník. Praha: Grada, 2008, s. 49. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4714-288.
9

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.
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1.2 Adaptace zaměstnanců jako personální činnost
Již při výběrovém řízení si uchazeči vytvářejí představu o samotné organizaci, sami
sobě si kladou otázky, jestli pro ně bude organizace perspektivním zaměstnavatelem, jak asi
bude vypadat samotná jejich práce a mnoho dalších. V organizaci by mělo být samozřejmostí
vytvářet novým zaměstnancům po jejich nástupu takové podmínky, aby svoji práci zvládli,
na pracovišti se cítili dobře, vžili se do již existujícího systému mezilidských vztahů a přijali
hodnoty a tradice společnosti za své. Nástup nového zaměstnance do společnosti tak
představuje proces, který ovlivňuje jeho další úspěch a také vztah k novému zaměstnavateli.
Vzájemná očekávání jednotlivce i organizace, která plynou z psychologické smlouvy, mohou
být usměrňována a vyjasněna právě úvodními fázemi pracovního poměru. Z tohoto důvodu
jsou úvodní fáze pracovního poměru velice důležité. 10
Z hlediska globálního řízení lidských zdrojů se adaptace zaměstnanců stává jednou
z klíčových personálních činností, která se zároveň velice rychle rozvíjí. 11
Definice adaptace z pohledu několika autorů:
„Orientace pracovníků je důkladně promyšlený a pro každý druh pracovních míst,
každé pracoviště i organizaci specifický program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které
mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníků (popřípadě pracovníků
přecházejících v rámci organizace na jiné pracovní místo) s jejich novými pracovními úkoly,
pracovními podmínkami a pracovním a sociálním prostředím, ale také s potřebnými znalostmi
a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud možno co nejdříve dosáhl požadované
úrovně. Jeho úkolem je zkrátit období, po které tento pracovník nepodává standardní výkon
a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí.“12
„Řízená adaptace znamená systematickou orientaci a formalizované začlenění nového
zaměstnance, příp. i externího spolupracovníka, do kulturního, sociálního a pracovního

10

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.
11

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.
12

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, s. 181 – 182. ISBN 80-726-1033-3.

14

systému organizace. Může být písemně zpracovaná, což je optimální, nebo pouze tradovaná
a předávaná z „generace na generaci“ vedoucích zaměstnanců.“ 13
„Adaptaci jsme definovali jako proces pomáhání novým zaměstnancům zvládnout
rychle novou práci tak, aby se brzy stali platnými a produktivními. Skutečný proces adaptace
začíná před prvním dnem v práci, obvykle jako součást náborového a výběrového procesu.
Na dojem, který si nový zaměstnanci o organizaci vytvoří, může být pohlíženo jako na část
procesu adaptace.“14
„Výstupem adaptačního procesu pracovníků má být zaměstnanec, který je schopen
podávat požadovaný a očekávaný pracovní výkon, chování přizpůsobené podnikové kultuře
a orientovat se v pracovním a sociálním prostředí organizace.“15
Uvedené definice říkají,

že

proces adaptace představuje

seznamování se

a přizpůsobování se zaměstnance novým podmínkám. Jedná se zejména o podmínky pracovní
a sociální. 16

1.2.1 Definice procesu adaptace a jejich rovin
Aby člověk při adaptaci uspěl, je nezbytné, aby zvládl adaptaci na všech úrovních
a rovinách. Jednotlivé úrovně a roviny adaptačního procesu nelze vidět odděleně, ale je
zapotřebí je chápat jako jeden celek, ve kterém se zkušenosti a poznatky vzájemně prolínají. 17

13

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. v Praze: C. H. Beck, 2012, xxvi,
s. 162. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
14

FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, s. 210.
ISBN 80-722-6515-6.
15

TOMŠÍK, Pavel a Jiří DUDA. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně,
2011, s. 95. ISBN 978-80-7375-556-0.
16

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.
17
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Jednotlivé roviny adaptačního procesu:


formální a neformální adaptace,



pracovní a sociální adaptace,



adaptace na firemní kulturu.18
Formální adaptace je plánovitý a systematický proces, který zabezpečuje zpravidla

personální oddělení společně s nadřízeným pracovníkem. 19
Neformální adaptace je přirozeným procesem, o který se starají spolupracovníci. Tato
forma adaptace bývá často efektivnější než adaptace formální. 20
Pracovní adaptace značí úspěšné zvládnutí rozdílných požadavků, které vyplývají
z nového pracovního zařazení a jiné pracovní náplně. Jde o proces, v jehož průběhu dochází
k vyrovnávání osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního
zařazení. Pracovní adaptace rovněž zahrnuje i zvládání změn v nárocích a podmínkách
pracovní činnosti, ke kterým dochází z důvodu vědeckotechnického pokroku. Pro úspěšné
zvládnutí všech úkolů se předpokládá, že nový zaměstnanec bude dostatečně odborně
připraven. Výsledkem je pracovní adaptovanost, což je určitá úroveň vyrovnání se člověka
s pracovní situací. 21
Sociální adaptace je začleňování jedince do nového sociálního prostředí, do struktury
sociálních vztahů v rámci skupiny a do systému celé organizace. S projevy sociálního chování
se jednotlivec seznámí tak, že je vystaven osobnímu styku s ostatními členy skupiny. Osobní
styk obsahuje i prvky neformální adaptace. Cílem sociální adaptace je zařazení nového
zaměstnance do zavedeného systému mezilidských vztahů na pracovišti i v celé organizaci. 22

18

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Vyd. 1. Praha: Management

Press, 1995, 350 s. ISBN 80-859-4301-8.
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Sociální a pracovní adaptace se vzájemně ovlivňují a prolínají, proto je nelze
oddělovat. Jejich vzájemné prolínání se projevuje také v tom, že úspěšné zvládnutí
adaptačního procesu je podmíněno tím, jak nový zaměstnanec zvládl obě tyto roviny. 23
Adaptace na firemní kulturu představuje časový úsek pro to, aby se nový zaměstnanec
sžil s firemní kulturou. Nový zaměstnanec se s projevy firemní kultury setkává ještě před
samotným nástupem do zaměstnání, což jej může v jisté míře ovlivnit při rozhodování
o přijetí či nepřijetí nabízeného pracovního místa. Pro společnost je tedy žádoucí, aby
poskytla uchazeči o pracovní pozici informace o organizaci, kultuře v ní, jejich perspektivách,
zásadách, organizačním uspořádání, pracovním režimu a podobně. O firemní kultuře mnohé
napoví i to, jakým způsobem tento proces probíhá. 24
Výsledkem adaptačního období je vytvoření si jistého vztahu ke kultuře organizace.
Ten může být pozitivní nebo negativní. V případě negativního postoje k firemní kultuře
nastávají dvě varianty postoje nového zaměstnance. Tou první je, že jedinec se v žádném
případě neztotožňuje s firemní kulturou a nehodlá se přizpůsobit a z organizace odchází.
Druhou variantou je, že se jedinec sice s firemní kulturou neztotožňuje, ale je schopen
akceptovat firmou zavedená pravidla.25
Všechny výše uvedené roviny adaptace se týkají následujících oblastí, které definuje
ve své knize Koubek:


Celopodniková orientace – zaměřená na zprostředkování informací obecného rázu
a společná pro všechny pracovníky podniku, zpravidla bez ohledu na charakter
a obsah jejich práce.



Útvarová orientace – týká se orientační jednotky podniku, v níž je příslušné pracovní
místo obsazované pracovníkem. Má postihnout některé detaily a specifika, jimiž se

23
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práce v útvaru, organizační jednotce vyznačuje. Bývá obsahově společná pro všechna
pracovní místa v útvaru, organizační jednotce.


Orientace na konkrétní pracovní místo – bývá obsahově diferencovaná podle
charakteru a obsahu práce na konkrétním pracovním místě.26

1.2.2 Identifikace zaměstnance s organizací
Existuje několik forem identifikace zaměstnance s organizací. Jsou jimi:
Přirozená identifikace – nový pracovník je zcela ztotožněn s podnikovými cíly,
normami a hodnotami. Nejen hodnotové preference pracovníka, ale celá jeho osobnost je
kladně orientována na podnik.
Selektivní identifikace – s některými podnikovými cíly, normami a hodnotami se nový
zaměstnanec identifikuje, s jinými ne. Ty, které odmítá, jsou v rozporu s jeho hodnotovými
preferencemi a zájmy.
Evokovaná identifikace – vedení podniku pomocí řízené adaptace pozitivně ovlivňuje
identifikaci spolupracovníků.
Vykalkulovaná identifikace – nový pracovník se neztotožní s podnikovými cíly,
normami a hodnotami, ale předstírá, že ano a podřídí se jim, protože je to pro něj výhodné. 27

1.2.3 Psychologická smlouva
Psychologická smlouva je jakousi nepsanou smlouvou mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, která se týká především toho, co od sebe tito dva lidé vzájemně očekávají.
V každé organizaci má psychologická smlouva velký význam. 28
„Ideální pracovní smlouva by měla uvádět podrobná očekávání jak zaměstnance, tak
zaměstnavatele. Typické smlouvy jsou však neúplné z racionálních důvodů, které limitují
hledání individuálních informací, a také z důvodu měnícího se podnikového prostředí, které
26
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28
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znemožňuje specifikovat všechny podmínky předem. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel si tak
ponechávají možnost vyplňovat bílá místa.“29
Psychologická smlouva v podstatě vyjadřuje kombinaci nebo jakési spojení jedincovy
víry a jeho zaměstnavatele. Jde o to, co jeden od druhého očekává.
Další definicí psychologické smlouvy může být: „nevyslovený kontrakt mezi
jednotlivcem a organizací, který specifikuje, co která ze stran očekává, že bude muset v rámci
spolupráce dát, a co za to naopak dostane.“30
V okamžiku nástupu nového zaměstnance do podniku jsou obě strany plné nejen
očekávání, ale i otázek. Otázky vycházejí z pohledu do něčeho neznámého na rozdíl
od očekávání, které vychází z předpokladů a z dosavadních zkušeností. Otázky si klade jak
zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Zaměstnanec se sám sebe ptá, zda pro něj bude nové
zaměstnání perspektivní a zaměstnavatel zase, zda vybral opravdu toho nejvhodnějšího
uchazeče. Očekávání se mohou v průběhu adaptačního procesu měnit. Jiná budou na začátku,
jiná v průběhu a jiná v pokročilém stádiu adaptace. Psychologická smlouva má dynamický
charakter a v průběhu času se vyvíjí podle nabytých zkušeností, podle měnících se podmínek
zaměstnávání lidí, podle pracovních podmínek vůbec a také podle toho, jak pracovníci
přehodnocují svá očekávání. 31
Z hlediska

zaměstnance

bude

psychologická

smlouva

zahrnovat

aspekty

zaměstnaneckého vztahu jako: zásadovost, spravedlivost, slušnost a důvěra, ale také jistota
zaměstnání nebo bezpečné pracovní prostředí. 32
Z hlediska zaměstnavatele to budou především aspekty, jako jsou schopnost, úsilí
a pracovitost.33

29

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, c2002, 856 s. ISBN 80-247-0469-2.

30

BRANHAM, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. 1. vyd. Praha: Grada,
2009, s. 46. ISBN 978-80-247-2903-9.
31

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd.
Praha: Grada, 2007, s. 203. ISBN 978-80-247-1407-3.
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Problémy, které psychologická smlouva skýtá, jsou, když pracovníci sami vlastně
nevědí, co od organizace očekávají a čím jí jsou vlastně užiteční, co jí mohou nabídnout.
Tento problém může samozřejmě nastat i v opačném případě, když sama organizace neví,
co od svých zaměstnanců vůbec očekává. Z těchto důvodů se psychologická smlouva vytváří
neplánovitým způsobem a s nepředvídatelnými důsledky. Všechno to, co lidé dělají, nebo
co si myslí, ovlivňuje a mění psychologickou smlouvu. 34
Psychologická smlouva může poskytovat náznaky odpovědí na dvě základní otázky,
které se týkají jedince:


Co mohu rozumě očekávat od organizace?



Co by bylo rozumné, aby naopak organizace očekávala ode mne?
Aspekty pracovního vztahu obsaženého v psychologické smlouvě:



z hlediska zaměstnanců:
o zda se s nimi zachází slušně, spravedlivě a zásadově,
o jistotu zaměstnání,
o prostor pro uplatnění schopností,
o očekávání týkající se kariéry a příležitost k rozvoji dovedností,
o zapojování do rozhodování a řešení problémů a míru vlivu,
o důvěru v to, že organizace dodrží svoje sliby,



z hlediska zaměstnavatele budou zahrnovat schopnost, úsilí, ochotu, oddanost
a loajalitu.35
Nelze očekávat, že psychologická smlouva bude vždy oběma stranami plně

pochopena, ale lze se alespoň snažit o její pozitivní přijetí. Pozitivní psychologickou smlouvu
je třeba brát vážně, neboť úzce souvisí s vyšší oddaností organizaci, s vyšší mírou
spokojenosti pracovníků a s lepšími pracovními vztahy. 36
Kroky, které pomáhají při vytváření pozitivní psychologické smlouvy:


definovat očekávání již v průběhu získávání a výběru pracovníků a v průběhu
programu orientace nových pracovníků,

34
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komunikovat a hledat dohodu o očekáváních pomocí průběžného dialogu implicitně
obsaženého v dobrých postupech řízení pracovního výkonu,



uplatňovat zásadu průhlednosti podnikové politiky a podnikových postupů a zásadu
informovanosti o záměrech a rozhodnutích managementu, které mají dopad na lidi,



zásadně považovat lidi za partnery, spoléhat spíše na konsenzus a spolupráci
než na kontrolu a nátlak. 37

1.2.4 Řízení adaptačního procesu a jeho cíle
Adaptace nového zaměstnance se děje prostřednictvím adaptačního procesu. Ten nelze
brát jen jako pasivní přijímání vnějších vlivů, ale jako velké spektrum aktivit, které jsou
jak ze strany nového zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. 38
Adaptační proces může být zahájen v okamžiku, kdy se organizace rozhodne
zaměstnat uchazeče o zaměstnání a uchazeč tuto nabídku přijme, nebo až dnem nástupu
nového zaměstnance do pracovního procesu.39
Různí autoři se svými názory liší, kdy tento okamžik nastává.
Například Koubek do adaptačního procesu zahrnuje kromě obvyklých fází také období
od přijetí nového uchazeče až do doby jeho prvního nástupu. Klíčové jsou podle něj procesy
jako např. podpis pracovní smlouvy, seznámení zaměstnance s přímým nadřízeným,
se spolupracovníky a také uvedení zaměstnance na jeho pracovní místo a předání pracovních
pomůcek. 40
Po nástupu pracovníka do organizace probíhá adaptační proces, který je možno
definovat jako vyrovnání se jedince s prostředím, ve kterém plní pracovní úkoly. Toto

37
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KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.
39
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vyrovnání nelze chápat jako pasivní přijímání vnějších vlivů, ale jako širokou škálu aktivit
do úplného přejímání a podřizování se až k úplnému odmítání působících vlivů. 41
Podle Stýbla je při nástupu zaměstnance do organizace důležité zabezpečit a sledovat
následující procesy:


postup a strategii získávání zaměstnanců tak, aby byly sladěny cíle a záměry
organizace i zaměstnance,



analyzovat organizaci a práci s cílem vytvořit vhodné podmínky pro zapracování,



vzít v úvahu soulad cílů a zájmů pracovníka a práce a pracovníka a organizace,



odsouhlasit a dojednat všestranně podmínky a požadavky pracovního procesu,



řídit počáteční uvedení na pracoviště a sledovat proces přechodu do podmínek nové
organizace,



umožnit zaměstnanci adaptovat se tak, aby se sžil s kulturou organizace a s ostatními
zaměstnanci,



hodnotit, zda zapracování je efektivní a jak navazuje na následné požadavky
pracovního procesu do budoucnosti. 42
Proces adaptace, ať už pracovní či sociální a proces adaptace na firemní kulturu, mají

tak velké důsledky pro stabilizaci pracovníků v organizaci, pro výkonnost a spokojenost
s vykonávanou prací, že není žádoucí, aby byl ponechán volnému průběhu, ale je zapotřebí jej
cíleně usměrňovat a řídit.43
Řízení adaptačního procesu sleduje dva aspekty:


aspekt pracovníka – například rozvoj osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků,
pracovní spokojenost,
41
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aspekt podniku – například rychlé zvládnutí pracovní činnosti, identifikace s prací,
pracovní skupinou a podnikem. 44
Hlavní cíle řízení adaptačního procesu jsou autory spatřovány ve dvou rovinách:
Cíle z hlediska pracovníka – spočívají v dosažení toho, aby pracovník:



co nejlépe a co nejrychleji zvládl pracovní požadavky, které jsou na něj kladené,



získal perspektivu svého dalšího odborného růstu a pracovní kariéry,



přiměřeně se začlenil do struktury mezilidských vztahů v pracovní skupině
a do sociálního systému podniku. 45
Cíle z hlediska podniku představují:



snižování nákladů,



zvyšování efektivnosti práce,



zvyšování stability jednotlivých pracovních skupin.
Armstrong se liší a základní cíle v adaptačním procesu definuje takto:



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



rychle vytvořit v mysli nového pracovníka příznivý postoj a vztah k podniku tak,
aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace,



dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším
možném čase po nástupu do organizace,



snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka. 46
Všechny charakteristiky cílů adaptačního procesu poukazují na nutné zvládnutí všech

rovin adaptace, jež se navzájem prolínají a ovlivňují. Dosažení cílů adaptačního procesu
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s. 322. ISBN 80-859-4357-3.
46

BEDRNOVÁ, Eva a kol. Psychologie a sociologie řízení. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1998,
s. 322. ISBN 80-859-4357-3.

23

je pro změnu ovlivňováno mnoha faktory, na které je potřeba myslet jak při přípravě, tak
při realizaci, ale i při vyhodnocování adaptačního procesu.47
Faktory ovlivňující dosažení cílů adaptačního procesu:


faktory na straně zaměstnance:
o osobní charakteristiky,
o zkušenosti, teoretická a praktická příprava,
o motivace a zájem,
o schopnost realizace očekávané role,
o aspekty psychologické smlouvy.



faktory na straně zaměstnavatele:
o vnější prostředí organizace:


geografická poloha lokality,



demografická struktura obyvatelstva,



podmínky na trhu práce,



podmínky na trhu výrobků a služeb,



vliv státu – zákony, nařízení a hospodářská politika,

o vnitřní prostředí organizace:


typologie a organizační struktura organizace,



podniková a personální strategie,



firemní kultura,



pracovní a sociální podmínky,



poradenská a odborná pomoc ze strany personálního oddělení,



prvotní investice do zaměstnance,
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kvalita adaptačního procesu jako celku,



motivující práce,



přiměřená zpětná vazba,



aspekty psychologické smlouvy. 48

Veškeré tyto faktory mohou jak subjektivně, tak objektivně, pozitivně i negativně
působit a ovlivňovat cíle adaptačního procesu. Není potřeba je přímo eliminovat, ale je
důležité vědět o nich a počítat s nimi při přípravě a realizaci adaptačních plánů, zpracování
metod a forem adaptačního procesu.49

1.2.5 Stabilizace zaměstnanců
Stabilizace zaměstnanců je výsledkem dobře zvládnutého adaptačního procesu. Noví
zaměstnanci se začlení do pracovního kolektivu a je tak eliminován jejich předčasný odchod
ze zaměstnání. 50
Pro všechny firmy je velice důležité stabilizovat své zaměstnance a vyhnout se tak
obávané fluktuaci. Pro firmy je to důležité i z hlediska finančního, neboť finanční prostředky,
které organizace vynakládají do „výchovy“ nových zaměstnanců jsou nemalé. Sleduje se také
množství času, jež je nezbytný vynaložit k adaptaci nových zaměstnanců a nejen k ní, ale také
k plánování, získávání, výběru a přijímání zaměstnanců. Toho je také zapotřebí nemalé
množství a ne nadarmo se říká, že „čas jsou peníze“. Je tedy žádoucí, aby si organizace
udržely své zaměstnance co nejdéle. 51
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Proces stabilizace souvisí s efektivním hospodařením s lidskými zdroji. Každá změna
pracovníka je spojena s náklady organizace. Promítá se do nich:


nízká produktivita pracovníka v rámci průběhu adaptačního procesu,



zvýšení nákladů při přidělení práce jinému pracovníkovi,



náklady na nábor a výběr nového pracovníka,



náklady na zácvik a trénink.52
Existuje několik důvodů, proč z organizací odcházejí kvalitní zaměstnanci k jiným,

konkurenčním zaměstnavatelům. Například:


nezaznamenají možnost růstu či postupu (v případě, že si této možnosti nevšimnou,
tak reálně neexistují),



nevidí spojitost mezi svým výkonem a následnou odměnou a tak dochází k jejich
demotivaci,



není jim poskytnut dostatečný prostor pro využití jejich přirozeného potenciálu,



jejich práce není hodnocena jako důležitá nebo oni sami ji tak nehodnotí
(pro pracovníky je důležitá zpětná vazba, proto by nadřízení měli jejich práci ocenit
a zdůraznit její význam),



nemají ponětí, co přesně mohou očekávat nebo jsou jejich očekávání značně
nerealistická,



nechtějí nadále pracovat ve zdraví škodlivém pracovním prostředí nebo už nechtějí
tolerovat nepříjemného nadřízeného (jsou tak ve stresu, který už dále nechtějí
snášet).53
Strategie stabilizace by měly být založeny na pochopení faktorů, které stabilizaci

ovlivňují. Jsou jimi: atraktivita zaměstnavatele, postupy uplatňované při obsazování
pracovních míst, přístup nadřízených k podřízeným, příležitosti pro rozvoj a kariéru
pracovníků a další. 54
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Faktory, které zapříčiňují odchody kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců, by měly
být těmi, na které se organizace zejména zaměří. Tyto faktory se liší především podle věku
zaměstnanců, neboť právě různé věkové kategorie preferují něco jiného. Pracovníci okolo
třicátého roku života jsou více náchylní k častějšímu střídání zaměstnání, proto je pro ně
důležitý především kariérní růst a možnost postupu. Pro pracovníky mezi třicátým
a čtyřicátým rokem života již tolik na kariérní postup nehledí, je pro ně důležité vlastní
uspokojení z odvedené práce. Pro pracovníky starších padesáti let je důležitá zejména jistota
a pracovní zázemí. 55
Konkrétní faktory, které stabilizaci pracovníků ovlivňují, jsou zejména tyto:


pověst podniku,



získávání, výběr a rozmisťování,



styl a úroveň vedení,



příležitosti ke vzdělávání a učení,



uznávání, oceňování a odměňování pracovního výkonu.56
Firmy by se měly soustředit na vytváření a formování takové firemní kultury, která

bude zajímavá pro zaměstnance a která bude vytvářet takové pracovní prostředí, jež bude
pracovníky lákat a v organizacích je udrží. 57

1.2.6 Aktéři adaptačního procesu
Mezi hlavní aktéry adaptačního procesu patří sám pracovník (objekt), jeho přímý
nadřízený, dále pak personalista, pracovník vzdělávacího oddělení, mentor pracovníka
v případě, že nějakého má a všichni ostatní pracovníci, kterých se proces adaptace jistým
způsobem dotýká (subjekty).58
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Podle Armstronga má nejvyšší účinnost adaptace neformální, proto doporučuje,
aby detailní uvádění nového pracovníka do útvaru prováděl bezprostřední nadřízený nebo
vedoucí týmu.59
Toto uvádění má podle Armstronga pět hlavních cílů:


dát novému pracovníkovi možnost, aby se cítil jako doma,



zvýšit zainteresovanost pracovníka na práci v organizaci,



poskytnout základní informace o pracovních podmínkách a zvyklostech,



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



informovat pracovníka o možnostech vzdělávání a postupu, které se mu v podniku
nabízejí. 60
Pracovníci (objekty) adaptačního procesu bývají rozděleni do čtyř základních

kategorií:


noví pracovníci



pracovníci, kteří se vracejí na své původní pracoviště po delším čase,



pracovníci, kteří mění pracovní zařazení,



pracovní skupiny. 61
Noví pracovníci – bezprostřední vedoucí je pro nového zaměstnance rozhodujícím

subjektem při řízení adaptačního procesu a je rovněž odpovědný za průběh tohoto procesu.
Jeho úloha roste zejména v případě, kdy objektem adaptačního procesu je pracovník, který
vstupuje do svého prvního zaměstnání. Právě v tomto případě může řídící pracovník ve velké
míře ovlivnit vztah mladého nezkušeného člověka k dalšímu sebevzdělávání, k vykonávání
samotné práce i k organizaci. V této situaci by se nemělo zapomínat ani na přínos, kterým je
nový náhled na podnik a jeho problémy. 62
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Pracovníci, kteří se vracejí na své původní pracoviště po delším čase – tato kategorie
pracovníků je tvořena především ženami, které se vracejí po mateřské, případně rodičovské
dovolené, pracovníky, kteří se vracejí po dlouhodobé nemoci nebo z dlouhodobé služební
cesty. Adaptace těchto pracovníků je specifická a spočívá v tom, že při opětovném zařazení
do pracovní činnosti po delší přestávce dochází k určitému poklesu profesionální sebedůvěry,
někdy i k poklesu zájmu o pokračování v přerušené profesní kariéře. Úspěch takzvané
readaptace těchto pracovníků spočívá na citlivém přístupu vedoucího pracovníka a na snaze
nalézt možnosti, jak by podnik mohl přispět k řešení osobních problémů, které tito pracovníci
mají. 63
Pracovníci, kteří mění pracovní zařazení – při řízení takovéhoto adaptačního procesu
je zapotřebí brát ohledy i na následující možnosti změn:


přechod pracovníka z jednoho provozu (útvaru, oddělení) do druhého,



přeřazení do nového či renovovaného provozu,



jiné zařazení v důsledku pokračování profesní kariéry,



jiné zařazení v důsledku změny zdravotního stavu.64
Všechny tyto možnosti představují určitou změnu prvků pracovní situace, na něž je

pracovník nucen se přizpůsobit – adaptovat. Řídící pracovník by měl vědět, že člověk se
s jakoukoliv změnou vyrovnává postupně a měl by to respektovat při zadávání pracovních
úkolů a hodnocení pracovníkova výkonu. 65
Pracovní skupiny – stávají se objektem řízení adaptačního procesu při inovačních
změnách v organizaci. Aby pracovní skupina byla při takovéto adaptaci úspěšná, je zapotřebí
i mimo jiné správná příprava prováděná ze strany vedoucího pracovníka. Snahou by mělo být
maximální zapojení pracovní skupiny již do zavádění inovační změny, neboť je známo,
že pracovníci se lépe připravují na změny, na nichž se sami podíleli. 66

63

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, c2002, 856 s. ISBN 80-247-0469-2.

64

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, c2002, 856 s. ISBN 80-247-0469-2.

65

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, c2002, 856 s. ISBN 80-247-0469-2.

66

BEDRNOVÁ, Eva a kol. Psychologie a sociologie řízení. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1998,
s. 323. ISBN 80-859-4357-3.

29

1.2.7 Adaptační plán (proces)
Nově příchozí zaměstnanci zpravidla obtížně vstřebávají veškeré informace najednou
nebo v krátké době. Není žádané zahltit je informacemi během jednoho setkání. Informace
by měly být poskytovány průběžně dle určité priority. Aby bylo předávání informací
efektivní, musí být předávány postupně a to jak formální, tak neformální cestou a také v ústní
i písemné podobě. Adaptaci nelze provést během jednodenního zaškolení, ale je nutné
věnovat jí delší časový úsek.67
Míra účinnosti subjektů, které adaptaci nového zaměstnance usměrňují, bývá
ovlivněna nástroji adaptačního procesu, které má daná organizace vypracovány. Mohou jimi
být typové adaptační plány nebo plány nástupní praxe. Každý nový zaměstnanec by měl
obdržet svůj vlastní adaptační plán, přičemž jeho podoba je odvozena od pozice, na kterou
nastupuje.68
„Plán stanoví, s jakými informacemi se má pracovník seznámit, s jakými
organizačními útvary by měl být seznámen, na kdy jsou naplánovány kontrolní body
adaptace. Důležité je odpovídajícím způsobem rozložit nové informace tak, aby jimi nebyl
zaměstnanec zahlcen.“69
Zaměstnanec by měl adaptační plán obdržet od přímého nadřízeného nebo
personálního oddělení v průběhu prvního pracovního dne. Zároveň by mu měl být
i vysvětlen.70
V některých podnicích bývají realizovány i takzvané dílčí adaptační programy. Jsou
to soubory opatření, které adaptaci určité kategorie pracovníků regulují a zároveň jsou
i metodickým návodem, jak adaptační plány jednotlivých pracovníků zpracovat. Adaptační
plány se v praxi převážně uplatňují pro řízení adaptačního procesu konkrétních pracovníků.
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Z následujících zásad je potřeba vycházet při tvorbě adaptačního plánu pro každého nového
zaměstnance:


obsah plánu má být závislý na složitosti a náročnosti pracovní činnosti, kterou bude
pracovník vykonávat,



druhem a charakterem práce se má řídit i délka období, na kterou je plán rozpracován,
a jeho forma – adaptační plán může mít různou podobu (od stručného záznamu
až po podrobný program s termínovanými úkoly),



při tvorbě adaptačního plánu je třeba respektovat úroveň dosaženého vzdělání i délku
praxe pracovníka,



plán má být sestaven i s ohledem na individuální zvláštnosti pracovníka a obsah plánu
má být podle možnosti přizpůsoben jeho představám a přáním. 71
Adaptační plány mohou být v různé míře formalizované. V situaci, kdy organizace

přijímá větší počet zaměstnanců najednou, je pro ni výhodné vytvoření strukturovaného
adaptačního programu. Hlavní výhodou je časový prostor, během kterého organizace získává
podstatné informace, může dojít k osobnímu kontaktu manažerů firmy se zaměstnanci nebo
třeba k nácviku některých postupů nebo operací. Tento méně formalizovaný adaptační
program může být podpořen rolí mentora nebo garanta, neboť postrádá osobní přístup
k novému zaměstnanci. 72
Samotná délka adaptačního programu závisí zpravidla na charakteru organizace
a na konkrétní pracovní pozici. Ideální délkou adaptačního procesu je půl roku. Většina
zaměstnavatelů však za adaptační dobu považuje dobu shodnou se zkušební dobou, která
podle zákona činí maximálně tři měsíce. Zaměstnavatel předpokládá, že po uplynutí této lhůty
je nový zaměstnanec již plně zadaptován a je připraven podávat kvalitní pracovní výkony. 73
V následující tabulce jsou definovány základní nástroje adaptačního programu.
Vyplývá z ní, že rozhodujícími subjekty řízení adaptačního procesu jsou bezprostřední
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nadřízení. Ti ve spolupráci s personálním oddělením řídí, kontrolují a vyhodnocují průběh
adaptačního procesu a případně pomáhají řešit problémy při něm vzniklé. 74
Tabulka 1: Nástroje adaptačního programu a kdo za ně nese zodpovědnost
Nástroje adaptačního programu

Zodpovědnost

Udržování kontaktu s pracovníkem před nástupem do firmy, předání
základních písemných informací o firmě.

Personální útvar

Předání a vysvětlení informačních materiálů (informace o organizaci,
firemních směrnicích, podnikové kultuře a personální politice).

Personální útvar

Předání a vysvětlení adaptačního plánu.

Přímý nadřízený

Vstupní rozhovor nadřízeného se zaměstnancem.

Přímý nadřízený

Seznámení se spolupracovníky.

Přímý nadřízený

Pravidelné rozhovory se zaměstnancem, ověření průběhu a výsledků
adaptace.

Přímý nadřízený

Seznámení s vybranými útvary a jejich činnostmi.

Vedoucí útvarů

Kontrola průběhu adaptačního procesu.

Personální útvar

Vyhodnocení adaptačního procesu.

Personální útvar

Zdroj: BUCHÁČKOVÁ, Pavla. Personální management, s. 39.

Účinnost adaptačního plánu je závislá na průběžném monitorování a následném
hodnocení adaptačního procesu.75

1.2.8 Vyhodnocování adaptačního procesu
Nedílnou a velice důležitou součástí každého adaptačního plánu je formální
a systematické pozorování pracovníka a jeho následné vyhodnocování. Pozorování je potřeba
provádět pravidelně, zpracovávat dílčí výsledky a vyhodnocovat je a tak i efektivitu
jednotlivých kroků. Hodnocení výsledků celého adaptačního procesu je samo o sobě velmi
komplikované a složité. Z tohoto důvodu je vhodné definování kritérií, která se pak
individuálně zpracovávají a odvíjí se od konkrétního pracovního zařazení zaměstnance. 76

74

BUCHÁČKOVÁ, Pavla. Personální management. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003,
86 s. ISBN 80-719-4588-9.
75

BEDRNOVÁ, Eva a kol. Psychologie a sociologie řízení. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1998,
s. 324 – 325. ISBN 80-859-4357-3.
76

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management
Press, 2001, 367 s. ISBN 80-726-1033-3.

32

Příslušný personální pracovník by měl během prvních týdnů pravidelně kontrolovat
pracovníka, který prochází adaptačním programem, měl by ho navštívit přímo také
na pracovišti a konkrétní pracovní prostředí a pracovní podmínky zhodnotit. Personální
pracovník by měl po celou dobu také udržovat kontakt s bezprostředním nadřízeným nového
zaměstnance a spolupracovat s ním tak, že budou společně dohlížet na plnění individuálního
adaptačního plánu zaměstnance, řešit jeho problémy a všichni tři společně by se pak měli
účastnit pracovníkova hodnocení na konci zkušební doby. 77
Pro zmíněné hodnocení se zpravidla používá metoda řízeného rozhovoru. Toho se
kromě samotného zaměstnance a jeho přímého nadřízeného může účastnit i mentor, garant
a příslušný pracovník personálního oddělení. Velice důležité je získávání zpětné vazby nejen
od nového pracovníka samotného, ale i od ostatních účastníků adaptačního procesu. 78
„Při řízení adaptačního procesu nového pracovníka by se neměl opomíjet také přínos,
který představuje jeho nový pohled na podnik a jeho problémy. Některé firmy z tohoto důvodu
zařazují pohovor s pracovníkem po velmi krátké době (asi po jednom měsíci) od jeho nástupu,
aby bylo možné zachytit jeho první postřehy o podnikové realitě.“79
K posouzení adaptovanosti se při hodnocení adaptačního procesu používají
subjektivní kritéria ze strany zaměstnance a objektivní kritéria ze strany zaměstnavatele. 80
Subjektivní kritéria zaměstnance:


pracovní adaptovanost – jedná se například o přijmutí náplně práce za svou, zájem
o práci a další vzdělávání po odborné stránce,



sociální adaptovanost – postihuje spokojenost pracovníka s úrovní sociálních vztahů
na pracovišti, s vlastním začleněním, spokojenost s řídícím pracovníkem, ochotu
spolupracovat s ostatními pracovníky,
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adaptovanost na firemní kulturu – týká se přijetí norem, ztotožnění se s firemními
hodnotami apod.,
Objektivní kritéria zaměstnavatele:



pracovní adaptovanost – schopnost podávat standardní pracovní výkony odpovídající
danému pracovnímu místu,



sociální adaptovanost – skutečné místo pracovníka v pracovním týmu, autorita
u spolupracovníků a aktivita ve skupinovém dění,



adaptovanost na firemní kulturu – otázka skutečné interiorizace norem a loajality vůči
zaměstnavateli. 81
Završením adaptačního procesu by mělo být osamostatnění pracovníka v pracovní

činnosti, měl by mít srovnatelnou výkonnost s ostatními spolupracovníky, měl by být součástí
neformálních vztahů a měl by mít vytvořeny osobní perspektivy ve společnosti. Je velice
důležité, aby závěrečné hodnocení adaptačního programu nového pracovníka nebylo jen
formální, ale aby vyústilo v náznak dalšího uplatnění pracovníka v podniku a možnost jeho
dalšího vzdělání a postupu v pracovní kariéře. Adaptace bývá zařazována i do systému
vzdělávání pracovníků v organizaci. 82
„Adaptace pracovníků má také značný vzdělávací aspekt. Jde vlastně o formování
(doformování, přeformování) pracovních schopností nového pracovníka tak, aby vyhovovaly
požadavkům pracovního místa a nového zaměstnavatele. Její součástí jsou i vyloženě odborné
informace, informace o pracovních postupech, informace o zvláštnostech techniky
a technologie používané v organizaci a v neposlední řadě i informace o možnostech získávání
dalších odborných informací i o možnostech prohlubování a rozšiřování kvalifikace.“83
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
SCHENKER spol. s r. o. je společnost, která v České republice zastupuje svou
mateřskou společnost DB SCHENKER. DB SCHENKER je součástí skupiny Deutsche Bahn
AG, která má sídlo v Berlíně. Působí ve více než 130 zemích světa a zaměstnává 295 tisíc
lidí. Vizí skupiny Deutsche Bahn je být přední světovou dopravní a logistickou společností
s nabídkou inovativních řešení, orientací na inteligentní integraci s určováním standardů
kvality a zákaznických služeb na svých trzích. 84
DB Schenker je jedním ze světových poskytovatelů integrované logistiky a globálních
spedičních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží mezi výrobními a obchodními subjekty
prostřednictvím pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav. Mimo to, nabízí
logistická řešení, která organizují dodavatelský řetězec od přeprav, přes skladování
a distribuci až po řízení toku informací. 85
DB Schenker zaujímá tyto tržní pozice:


1. pozice v Evropě v pozemní přepravě,



1. pozice v Evropě v železniční nákladní dopravě,



2. pozice celosvětově v letecké přepravě,



3. pozice celosvětově v námořní přepravě,



6. pozice v globální kontraktační logistice.86
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2.1 Historie v bodech


1872

Gottfried

Schenker

zakládá

ve

Vídni

zasilatelskou

společnost

Schenker & Co. Austria,


1873 první mezinárodní hromadná sběrná zásilka z Paříže do Vídně po železnici,



1874 založeny pobočky v Budapešti, Bukurešti, Praze a Londýně,



1880 získán podíl v akciové rejdařské společnosti Adria Dampfschiffahrts,



1895 založena zasilatelská společnost Austro – Americana,



1901 Gottfried Schenker umírá ve Vídni a ve vedení firmy jej střídá jeho adoptivní
syn Dr. August Schenker – Angerer,



1918 po první světové válce se společnost Schenker zaměřuje na expresní zasilatelské
služby, regionální zasilatelství, stěhování a veletržní spediční služby,



1922 první letecké zásilky v Německu,



1924 německý exportní průmysl pokračuje v zahraničním výstavním turné
zajišťovaném společností Schenker,



1928 vedení společnosti se přemisťuje do Berlína,



1931 společnost Schenker je zakoupena Deutsche Reichsbahn,



1945 začíná proces rekonstrukce společnosti po ztrátě mnoha pracovišť v důsledku
druhé světové války,



1947 založena pobočka ve Spojených státech. Výrazný proces internacionalizace
společnosti a rozvoj leteckého zasilatelství,



1966 založena dceřinná společnost v Hong Kongu s cílem zajistit požadavky
asijského trhu na námořní přepravy,



1972 Schenker se stává oficiálním speditérem olympijských her v Mnichově.
Zavedení názvů JETcargo, SEAcargo a Eurocargo jako obchodních značek
pro letecké, námořní, pozemní a železniční sběrné zásilky,



1989 na trh je uveden systém SWORD (Schenker´s Worldwide Online Realtime Data
Network) a zavedeny standardy EDIFACT,
36



1991 znovuzaložení společnosti Schenker v České republice. Stinnes AG získává
majoritní podíl ve společnosti Schenker nákupem akcií Deutsche Bundesbahn
a rozděluje mezinárodní aktivity na Schenker International (letecké a námořní
zasilatelství) a Schenker Eurocargo (evropské pozemní přepravy),



1996 všechny služby v rámci leteckých, námořních a pozemních přeprav,
manipulace, logistiky a námořních přístavů jsou sdruženy pod obchodní značku
Schenker – Rhenus AG,



1997

Schenker

dosáhl

125

let

existence.

Společnost

Schenker

AG

je

restrukturalizována a v rámci mezinárodních zasilatelských služeb jsou formovány tři
nové subjekty: Schenker Logistics, Schenker International a Schenker Eurocargo.
Ziskem podílu ve skandinávské společnosti BTL – AB vzniká vedoucí subjekt
v rámci evropských přeprav a logistiky,


1998 intenzivní proces koordinace přepravních služeb mezi Schenker a BTL
na evropském kontinentu pod společným obchodním jménem Schenker-BTL,



1999 Schenker Australia je jmenován oficiálním speditérem Olympijských her
v Sydney,



2000 integrace společnosti BTL – AB do sítě Schenker. Uzavření strategické aliance
mezi Schenker a SEINO. Úspěšné spediční zajištění světové výstavy Expo 2000
v Hannoveru. Railog – založení společného podniku mezi Schenker AG a Deutsche
Bahn,



2001 logistické zajištění světového šampionátu v lehké atletice v Edmontonu,



2002 úspěšné logistické zajištění olympijských her v Salt Lake City. 130leté výročí
založení společnosti,



2003

převzetí

koncernu

Stinnes

Deutsche

Bahn.

Jmenování

výhradním

poskytovatelem spedičních služeb Mezinárodního olympijského výboru pro OH
v Aténách (2004), Turíně (2006) a Pekingu (2008),


2004 úspěšné logistické zajištění olympijských her v Aténách,



2005 strategické spojení Schenker a BAX Global. Dochází k výraznému posílení
leteckých a námořních přeprav na klíčových trzích v USA a Asii,
37



2006 Schenker jako oficiální dodavatel logistických služeb pro MS ve fotbale 2006
v Německu se výrazně podílel na úspěchu této světové sportovní události,



2007 akvizice Spain-TIR, španělské logistické skupiny a předního dodavatele
pozemních přepravních služeb na Pyrenejském poloostrově,



2008 DB Schenker hlavním logistickým partnerem LOH 2008 v Pekingu,



2009 akvizice S. C. Romtrans S. A. – největší spediční firmy v Rumunsku. Fúze
RAILOG, s. r. o., specialisty na železniční spedici. DB Schenker oficiálním národním
partnerem FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009,



2010 DB Schenker oficiálním logistickým partnerem pro MS ve fotbale v JAR.
V Salcburku uveden do provozu nejmodernější terminál evropské sítě DB Schenker.
DB Schenker u zrodu strategické aliance železničních dopravců Xrail,



2011 DB Schenker v České republice slaví 20 let od svého založení. Obdržel dvě
ocenění v soutěži Volná cesta, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR,



2012 DB Schenker slaví 140 let od založení. Získává certifikát AEO F, který uděluje
Celní správa ČR. DB Schenker oficiálním logistickým partnerem Olympijských her
v Londýně a Mistrovství světa v triatlonu v Sydney,



2013 slavnostní otevření nového moderního centrálního terminálu v Business Parku
Rudná. Zahájení provozu prvního automobilu na CNG. DB Schenker je již 10 let
oficiálním partnerem Veletrhů Brno. 87

87

DB SCHENKER: Historie DB Schenker. [online].
z: http://schenker.cz/log-cz-cz/start/onas/historie_db_schenker.html

[cit.

2014-07-10].
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2.2 Pobočky společnosti Schenker spol. s r. o. v České republice
Obrázek 1: Pobočky společnosti Schenker spol. s r. o. v České republice

Zdroj: SCHENKER spol. s r. o. Školení nových zaměstnanců. 2014.

SCHENKER spol. s r. o. má sídlo v Rudné u Prahy. V České republice má mimo
svého sídla 17 pracovišť ve všech regionech (viz obrázek č. 1) a zaměstnává přibližně
800 kvalifikovaných pracovníků.88
Na obrázku č. 2 je vidět rozdělení činností společnosti Schenker v rámci České
republiky. Poboček, které se zabývají pozemní přepravou, je celkem devět – jsou jimi
pobočky v Děčíně, Liberci, Rudné u Prahy, Plzni, Českých Budějovicích, Humpolci,
Pardubicích, Brně a Ostravě. Leteckou přepravou se zabývají pobočky v Liberci, Praze
a Brně. Námořní přepravu mají na starost pobočky v Liberci, Brně a Rudné u Prahy,
železniční přepravu obstarávají pobočky v Praze, Pardubicích a Brně. Následujících devět
poboček se zabývá kontraktační logistikou – jsou jimi pobočky v Liberci, Pardubicích,

88

DB SCHENKER: Pobočky DB Schenker v ČR. [online]. [cit. 2014-07-12]. Dostupné
z: http://schenker.cz/log-cz-cz/start/kontakt.html
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Ostravě, Šenově u Nového Jičína, Novém Jičíně, Brně, Strančicích, Plzni a Boru u Tachova.
Výstavami, veletrhy a Sportevents se zabývají pobočky v Brně a v Praze.
Obrázek 2: Specializace poboček

Zdroj: SCHENKER spol. s r. o. Školení nových zaměstnanců. 2014.

V Nučicích u Prahy, Pardubicích, Liberci, Děčíně, Plzni, Českých Budějovicích, Brně
a Ostravě jsou zákaznická centra (viz obrázek č. 3). Právě s těmito pobočkami se spojí
zákazníci a přes operátory si domlouvají jednotlivé zakázky. Následná komunikace operátorů
mezi jednotlivými pobočkami vede ke splnění dané zakázky a tím k uspokojení
zákazníkových potřeb.
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Obrázek 3: Zákaznická centra společnosti Schenker spol. s r. o.

Zdroj: SCHENKER spol. s r. o. Školení nových zaměstnanců. 2014.
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Tabulka 2: Rozdělení pracovníků ve společnosti
Pobočky
Schenker
spol. s r. o.

Dělníci
muži ženy

Manažeři

THP

celkem

muži ženy

celkem

muži ženy

Celkem

celkem

muži

ženy

Celkem
zaměstnanců
na pobočce

Nučice

36

3

39

76

108

184

30

9

39

142

120

262

Bor u Tachova

17

5

22

2

4

6

1

2

3

20

11

31

Brno

16

1

17

15

29

44

7

3

10

38

33

71

Brno - výstaviště

0

0

0

3

1

4

1

0

1

4

1

5

Homole

5

0

5

5

5

10

3

0

3

13

5

18

Děčín

4

0

4

3

9

12

2

1

3

9

10

19

Liberec

11

0

11

19

50

69

12

6

18

42

56

98

Nový Jičín

11

1

12

6

4

10

3

0

3

20

5

25

Ostrava

7

3

10

6

9

15

4

1

5

17

13

30

Plzeň

5

0

5

2

8

10

2

1

3

9

9

18

Praha - VV

0

0

0

9

5

14

1

0

1

10

5

15

Strančice C

16

12

28

4

3

7

2

0

2

22

15

37

Strančice

24

14

38

24

8

32

12

0

12

60

22

82

Pardubice

23

0

23

21

11

32

6

1

7

50

12

62

Humpolec

3

0

3

2

1

3

1

1

2

6

2

8

Šenov

5

0

5

3

2

5

0

0

0

8

2

10

112

470

321

791

222

457

Zdroj: interní data společnosti; vlastní úprava
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Ve výše uvedené tabulce je přehled počtu zaměstnanců společnosti Schenker
spol. s r. o., v jednotlivých pobočkách a jejich rozdělení v rámci kategorií, do kterých se řadí.
Také je zde vidět, kolik je ve společnosti zaměstnáno žen a kolik mužů.
Z obrázku č. 4 je patrné, že společnost Schenker spol. s r. o. se snaží nediskriminovat
ženské pohlaví a poměr zaměstnaných mužů a žen je zhruba 60:40.
Obrázek 4: Graf zastoupení mužů a žen ve společnosti

Zastoupení mužů a žen ve
společnosti
40,58%
59,42%

Muži
Ženy

Zdroj: interní data společnosti; vlastní úprava

Obrázek č. 5 procentuelně vyjadřuje zastoupení pracovních pozic. Na první pohled je
zřejmé, že největší podíl ve společnosti zastávají technicko-hospodářští pracovníci – téměř
60 %, druhým největším pracovním seskupením jsou dělnické profese a nejmenší část
zaujímá profese manažerská.
Obrázek 5: Graf zastoupení zaměstnanců ve společnosti

Zdroj: interní data společnosti; vlastní úprava
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Obrázek 6: Graf počtu zaměstnanců v jednotlivých pobočkách společnosti

Zdroj: interní data společnosti; vlastní úprava

Obrázek č. 6 znázorňuje počty zaměstnanců na jednotlivých pobočkách. Největší
počet zaměstnanců má pobočka v Nučicích, následují ji pobočky v Liberci, Strančicích, Brně
a Pardubicích. Naproti tomu pobočky s nejmenším počtem pracovníků jsou například v Brně
– výstavišti, Humpolci a Šenově.
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3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE ADAPTAČNÍHO
PROCESU VE SPOLEČNOSTI
Každý nový zaměstnanec obdrží před nástupem do zaměstnání uvítací dopis
(viz příloha č. 1). Při nástupu do zaměstnání proběhne uvítání zaměstnance ve společnosti,
představí se mu tým a nejbližší spolupracovníci, se kterými bude zaměstnanec v kontaktu.
Samozřejmostí je sada školení, která musí každý nový zaměstnanec absolvovat. Již první den
v zaměstnání musí zaměstnanec absolvovat školení o požární ochraně a BOZP. Dále následují
například produktová školení, compliance, školení o firemní kultuře DB Schenker a další.
Každý zaměstnanec též absolvuje vstupní jednodenní školení, které probíhá jedenkrát
v měsíci. Toto jednodenní školení je rozděleno do pěti fází, z nichž každá trvá přibližně
60 minut. V první fázi se nováčci doslechnou obecné informace o společnosti, o její historii
a další. Ve druhé fázi se dozví o hodnotách společnosti. Tuto fázi školení má na starost
ředitelka personálního úseku. Třetí fází provede nové pracovníky ředitel společnosti. Tato
fáze je zaměřena na strategii společnosti a jejím směřování do budoucna. Čtvrtou a pátou fázi
mají na starost stejně jako první pracovnice personálního oddělení. Čtvrtá fáze informuje
o sadě školení, kterou musí zaměstnanci absolvovat a o možnosti sebevzdělávání a poslední
pátá fáze jim přiblíží systém odměňování ve společnosti, jaké jsou zde příplatky, odměny
a benefity.
Každému jedinci, který je ve společnosti nováčkem, je přiřazen služebně starší
a zkušenější kolega – mentor, který je mu oporou a rádcem v jeho profesních začátcích.
Celý adaptační proces, který se časově kryje se zkušební dobou, je „monitorován“
a vyhodnocován v celém jeho průběhu. Samozřejmostí jsou i osobní schůzky nadřízeného
s podřízeným, kde si navzájem sdělují svůj pohled na samotnou pracovní pozici, na náplň
práce, na pracovní kolektiv, na způsob jednání atd.

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Každý jedinec, který je ve společnosti nováčkem, musí toto školení absolvovat v den
svého nástupu do zaměstnání.
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Společnost školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stejně jako školení
o požární ochraně a školení o nebezpečném nákladu pojmenovává jednotným názvem
Elearning a to z toho důvodu, že tato školení probíhají v elektronické podobě.
Průběh těchto školení je následující:
Každý zaměstnanec si nejprve na obrazovce počítače prostuduje informace k těmto
jednotlivým školením, a ve chvíli, kdy uzná, že už se v dané problematice orientuje, klikne
na tlačítko „pokračovat“. V daný okamžik program spustí test, kterým se ověří znalosti
zaměstnance. Po ukončení testu jej program vyhodnotí, a pokud jej zaměstnanec absolvoval
úspěšně, je mu vydán certifikát na danou problematiku. V případě neúspěšnosti testu má
zaměstnanec možnost prostudovat materiál znovu a test opakovat.
Tento systém proškolování eliminuje nevědomost zaměstnanců o dané problematice.
Nevědomost může nastat v případě, kdy zaměstnanec obdrží pouze složku s pokyny
k prostudování a své „nabyté vědomosti“ prezentuje pouze podpisem prohlášení, že byl
s bezpečností ochrany zdraví při práci nebo jinou problematikou seznámen. Nevědomost
nastává z toho důvodu, že v mnoha případech zaměstnanci tyto materiály vůbec nestudují
a rovnou prohlášení podepíší. Zaměstnavatel tak sice má podepsaná prohlášení o proškolení
zaměstnanců, ale nemá si jak ověřit, zda zaměstnanci tyto zkušenosti skutečně nabyly.

3.2 Požární ochrana (PO)
Školení o požární ochraně řadí společnost Schenker do tzv. E-learningu. Probíhá
v elektronické verzi a je zakončeno testem, který vypoví o znalostech testovaného
zaměstnance. Stejně jako BOZP probíhá toto školení první den v zaměstnání každého
jednotlivého zaměstnance. Po úspěšném absolvování testu obdrží každý zaměstnanec
certifikát o absolvování školení.
Jelikož společnost klade důraz na ekologii a ochranu přírody, převedla většinu
papírových formulářů do elektronické podoby. Ze stejného důvodu vznikla i elektronická
verze školení. Společnost tím ušetří spoustu papíru a chrání tak lesy.
Z nastudovaných materiálů se školený doví, kdo a za jakých okolností odpovídá
za škody vzniklé požárem, povinnosti jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, doporučení, jak
se v daných chvílích zachovat, komu co nahlásit a další důležité informace.

46

3.3 Jednodenní školení nových zaměstnanců
Toto školení probíhá ve společnosti Schenker spol. s r. o. většinou každý měsíc, neboť
se to odvíjí od počtu nově příchozích zaměstnanců v předchozím měsíci, a je určeno
pro technicko-hospodářské pracovníky. Školení nováčků probíhá v sídle společnosti a to
v Rudné u Prahy. V předem daném datu se sem sjedou nově příchozí zaměstnanci ze všech
poboček společnosti a absolvují tzv. vítání nových občánků, jak tomuto školení říká vedení
společnosti. Školení se skládá z pěti přibližně hodinových přednášek, vždy zaměřených
na jiné téma a vždy vedené jinou školicí osobou. Pro nováčky je vyhraněna školící místnost,
kde jsou stoly poskládány do písmene „U“ tak, aby každý viděl na každého. Za školicí osobou
je tabule, na kterou je projektorem promítána prezentace. Samozřejmostí je pro školené osoby
nachystané občerstvení a propagační materiály společnosti.
Samotné školení začíná v deset hodin dopoledne a končí ve čtyři hodiny odpoledne.
Během této doby proběhne již zmiňovaných pět přednášek, které jsou od sebe odděleny
přibližně desetiminutovými přestávkami a jednou hodinovou přestávkou, která je určena
na oběd.
Program jednodenního školení nováčků:
10.00 – 10.50

Marketingová část

10.50 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.50

Hodnoty společnosti

11.50 – 13.00

Přestávka na oběd

13.00 – 13.50

Strategie společnosti

13.50 – 14.00

Přestávka

14.00 – 14.50

Informace pro nové zaměstnance

14.50 – 15.00

Přestávka

15.00 – 15.50

Systém odměňování

Marketingová část vedená pracovnicí personálního oddělení
V této části se nově příchozí zaměstnanci dovědí základní informace o společnosti,
o šíři jejího působení, viz obrázek číslo 7, o oblastech, ve kterých společnost figuruje
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a kterými se zabývá, o tom, jak se společnost Schenker spol. s r. o. snaží být ekologická a jak
aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí. Ve společnosti se na všech pracovištích třídí
odpad, vedení společnosti v roce 2013 nechala vysadit za každého svého zaměstnance jeden
strom a také se řídí strategií 20-20, což znamená, že společnost by chtěla do roku 2020 snížit
své vyprodukované emise o 20%. Dalšími informacemi v této části jsou informace o historii
společnosti, o jejím zakladateli, o pobočkách jak ve světě vznikali, o znovuzaložení pobočky
v České republice v roce 1991 a další. Česká republika je součástí regionu South East Europe
(SEE) kam společně s ní patří Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie,
Maďarsko, Moldávie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko
a Turecko. Následují informace o pobočkách, počtech zaměstnanců, jakou má společnost
skladovou plochu a další. V krátkosti je nováčkům představeno vedení společnosti, dále
jakými činnostmi se zabývají jednotlivé pobočky, na jakých pobočkách jsou zákaznická
centra, zdroje dalších informací (webové stránky společnosti, e-síčko, což je zpravodaj
v elektronické podobě, který společnost vydává a jež každý zaměstnanec obdrží do své
emailové schránky jednou za dva měsíce a v neposlední řadě je to intranet, do něhož má
každý zaměstnanec své přístupové heslo a tam má přístup k řadě informací – je zde například
telefonní seznam, rozvrh akcí jednotlivých zaměstnanců, přehled školení, která musí
zaměstnanci absolvovat a mnoho dalších). Účastníci školení nováčků se též dovědí
o charitativní činnosti společnosti, která podporuje Centrum Paraple, SOS dětské vesničky,
charitativní přepravy, sociální automobily a mnoho dalších. Společnost pořádá pro své
zaměstnance například sportovně společenské víkendy a vánoční večírky na jednotlivých
pobočkách.
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Obrázek 7: Celosvětová síť DB Schenker

Zdroj: SCHENKER spol. s r. o. Školení nových zaměstnanců. 2014.

Hodnoty společnosti – tato část školení je vedena ředitelkou personálního úseku
Společnost Schenker spol. s r. o. má šest hodnot, které definují firemní kulturu, a které
by měli respektovat a naplňovat všichni zaměstnanci společnosti.
Každý školený nováček obdrží papír a psací potřebu a během patnácti minut se pokusí
napsat hodnoty, které jsou pro něj důležité a které si myslí, že společnost má. Po uplynutí
času jeden po druhém přečtou a vysvětlí, proč právě dané hodnoty napsal. Když tohle
absolvují všichni nováčci, pokusí se následně dát dohromady oněch šest hodnot, které
vyznává společnost.
Po vzájemné konzultaci se pak od ředitelky personálního úseku dovědí, které byly
správné a které nikoliv – samozřejmostí je psaní poznámek pracovnicí personálního oddělení,
které dále společnosti slouží jako motivace do budoucna.
Firemní hodnoty DB Schenker v České republice:
„Partnerství se zákazníkem
Vytváříme dlouhodobé partnerství se zákazníkem založené na profesionalitě,
vstřícnosti a inovacích.


Nositelem úspěchu firmy je spokojený zákazník.



Vytváříme dlouhodobé partnerství se zákazníkem.
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Chováme

se

v souladu

s firemními

postupy,

ale

přicházíme

i

s novými

prozákaznickými řešeními.


K zákazníkovi se chováme vstřícně, čestně a profesionálně.



Hájíme dobré jméno společnosti.89
Vzájemná spolupráce
Naše vzájemná spolupráce je založená na respektu, ochotě a důvěře.



Projevujeme si vzájemný respekt a toleranci napříč celou organizační strukturou.



Pomáháme si navzájem.



Poctivostí a upřímností získáváme důvěru kolegů napříč společností.



Nebojíme se otevřeně komunikovat pozitivní i negativní zpětnou vazbu.



Dobrými mezilidskými vztahy, vstřícností a pozitivní náladou vytváříme firemní
kulturu. 90
Lidskost
Jsme oporou pro naše zaměstnance a kolegy nejen v profesním životě.



Podporujeme, aby naši zaměstnanci žili vyvážený pracovní a osobní život.



Známe potřeby a osobní zázemí našich zaměstnanců.



Jsme oporou těm, kteří to potřebují.



Poskytujeme nejen finanční, ale i morální podporu.



Každý zaměstnanec je členem rodiny DB Schenker. 91

89

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.

90

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.

91

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.

50

Odpovědnost a důvěryhodnost
Přijímáme osobní odpovědnost za svěřené úkoly. Chováme se tak, abychom si získali
důvěru svým jednáním.


Přijímáme osobní odpovědnost za svěřené úkoly.



Chováme se tak, abychom si získali důvěru svým jednáním.



Snažíme se, aby naše jednání a činy byly vždy transparentní.



Kolegové i externisté se na nás mohou spolehnout.



Jednáme v souladu s Etickým kodexem a Compliance. 92
Ekologický přístup
Zmenšujeme

ekologickou

stopu

(na

každém

kroku)

našich

činností

tím,

že upřednostňujeme ekologická řešení.


Důsledně dbáme na dodržování všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně
životního prostředí.



Snižujeme negativní vlivy našich činností na životní prostředí: vybíráme dopravce
s vyšší emisní třídou Euro, třídíme vyprodukovaný odpad, …



Hledáme řešení, která vedou k úsporám energií.



Chráníme přírodní zdroje efektivním hospodařením s energiemi a vodou.



Zlepšujeme znalosti a dovednosti našich zaměstnanců v oblasti ochrany životního
prostředí. 93

92

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.

93

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.
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Inovativnost
Hledáme dobré nápady a nebojíme se neobvyklých řešení.


Uvědomujeme si, že poskytování kvalitních služeb není možné bez aplikace
nejnovějších technologií a technických novinek.



Jsme průkopníci v oblasti poskytovaných logistických služeb a zákaznických řešení.



Pracujeme s nápady našich zaměstnanců a snažíme se o jejich implementaci.



Podporujeme zaměstnance v dalším vzdělávání.



Soustavně rozvíjíme své schopnosti, rozšiřujeme dovednosti a prohlubujeme
znalosti.“ 94
Strategie společnosti - tato část školení je vedena ředitelem společnosti Schenker

spol. s r. o.
Jelikož tato část následuje po obědové pauze, je vedena v odlehčeném a kamarádském
duchu.
Ředitel společnosti nejprve všechny přivítá a následuje tzv. představovací kolečko,
kdy se každý představí, řekne, na které pobočce společnosti pracuje, jak se ke společnosti
dostal a něco málo o svém soukromém životě tak, aby se uvolnila atmosféra a vztahy mezi
nováčky. Představovací kolečko započne sám pan ředitel. Když je seznamovací kolečko
u konce, přijde na řadu něco málo ke strategiím společnosti. Z úst ředitele se nováčci dovědí,
že společnost funguje na principu B2B a z toho důvodu není moc známa mezi širokou
veřejností. Dále je jim prezentován vývoj společnosti od počátku jejího působení v České
republice. Počty zaměstnanců v jednotlivých letech a také hospodaření společnosti. Také jim
pan ředitel řekne o dřívější rivalitě mezi jednotlivými pobočkami, o tom, jak nejprve mezi
sebou bojovali a předháněli se ve výkonech. O tom, že se to odvíjelo od dřívější strategie
společnosti a o tom, že dnes už to není žádoucí, naopak se dbá na to, aby pobočky
spolupracovali a dosahovali společného cíle. Na vzájemné spolupráci je postavena
momentální strategie společnosti a to je nováčkům zdůrazňováno a podotýkáno.

94

SCHENKER, spol. s r. o. Informace pro nové zaměstnance. 2014.
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Informace pro nové zaměstnance – část vedená pracovnicí personálního oddělení
Obsahem této části je představení personálního oddělení a vedení společnosti novým
zaměstnancům, seznámit je s pracovním řádem, vysvětlit jim systém hodnocení, informovat je
o další možnosti vzdělávání a individuálních rozvojových plánech.
Ředitelka personálního úseku má ve svém týmu čtyři personální specialistky, vedoucí
personální a mzdové účtárny a dvě mzdové účetní.
Personální specialistky jsou zaměstnancům k dispozici k řešení jakéhokoliv jejich
problému, a proto se jim představují osobně.
Dále je novým pracovníkům představeno vedení společnosti – během školení nováčků
se jim představil ředitel a jednatel společnosti a ředitelka personálního úseku. Dalšími
pracovníky ve vedení společnosti jsou ředitel správního úseku a druhý jednatel společnosti,
ředitel provozu – oddělení přepravy, ředitel obchodního úseku, ředitel úseku IT, ředitel
ekonomického úseku a prokurista a ředitel provozu – oddělení logistika.
Co se týče pracovního řádu, zaměstnanci jsou v rámci jedné z přednášek zběžně
informováni o pracovních povinnostech jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, o pracovní
době, která je pružná a dělí se na základní a volitelnou. Základní pracovní doba je od pondělí
do pátku vždy od 9:00 do 15:30 hodin, volitelná pracovní doba je pak buď od 6:00 do 9:00
hodin, nebo od 15:30 do 18:30 hodin. V celkovém součtu pak musí mít každý zaměstnanec
odpracováno čtyřicet hodin za týden. Dále jsou informováni o délce dovolené, která činní pět
týdnů a o tom, že výplata mzdy je vždy do desátého dne následujícího měsíce a také o tom,
že jakékoliv nesrovnalosti ohledně mzdy je nutné vždy bezodkladně řešit se zaměstnanci
mzdové účtárny.
Ve společnosti je zaveden tzv. roční cyklus hodnocení. Jedná se o to, že zaměstnanec
si společně se svým přímým nadřízeným stanoví úkoly a v průběhu roku se plnění těchto
úkolů kontroluje a stanovují se úkoly další. Úkoly jsou ještě rozděleny na úkoly cílové
a individuální cílové.
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Roční cyklus pak probíhá následovně:
Leden/únor


Vyhodnocení cílových úkolů.



Zadání cílových úkolů.



Roční hodnotící pohovor.
Únor – červen



Plnění individuálních cílových úkolů.
Červenec/srpen



Vyhodnocení cílových úkolů.



Zadání cílových úkolů.



Nastavení individuálních vzdělávacích plánů.
Srpen – prosinec



Plnění individuálních cílových úkolů.
Plnění cílových úkolů bezprostředně souvisí s osobními prémiemi.
Systém vzdělávání a individuální rozvojové plány – toto téma vypovídá o přístupu

společnosti ke svým zaměstnancům. V roce 2013 byly vynaloženy náklady na vzdělávání
v hodnotě 4,7 milionů korun. Od ledna do září v roce 2014 byly náklady na vzdělávání
v hodnotě 3,8 milionů korun. Ve společnosti probíhají jak externí, tak i interní kurzy vedené
pracovníky společnosti. Řečí čísel je to pak 140 externích a 38 interních kurzů za rok.
Samozřejmostí je i jazykové vzdělávání. V roce 2013 bylo toto vzdělání dopřáno
89 pracovníkům. Na rok 2014 je vyhrazena investice do jazykového vzdělání v hodnotě
1,4 milionu korun. Průměrná roční investice na jednoho pracovníka pak činí 9 424 korun.

54

Systém vzdělávání z časového hlediska:


setkání s novými zaměstnanci,



zapracování zaměstnance:
o povinné kurzy v den nástupu:


BOZP, PO,



kurzy na manipulaci s nebezpečnými látkami (ADR, IMDG – CODE,
RID, IATA),



školení řidičů,

o povinné kurzy do konce zkušební doby:



compliance,

vzdělávací a rozvojové programy:
o povinné periodické,
o individuální rozvojové plány.
Systém odměňování – část vedená pracovnicí personálního oddělení
Novým zaměstnancům jsou objasněny pojmy mzda, příplatky, odměny a prémie.
Mzda technicko-hospodářských pracovníků je složena ze dvou položek – základní

mzda činí 90 % a osobní ohodnocení 10 %. Například mzda zaměstnanců ve funkci skladník
je složena ze tří položek a to: základní mzda 80 %, základní pohyblivá složka 5 % a motivační
pohyblivá složka 15 %. Existuje možnost úpravy mzdy, ovšem až po uplynutí zkušební doby
a maximálně jedenkrát za šest měsíců.
Ve společnosti je zavedeno pět druhů příplatků. Jsou jimi příplatek za práci přesčas
ve výši 25 % průměrného výdělku, příplatek za práci v sobotu a neděli ve výši 25 %
průměrného výdělku, příplatek za práci ve svátek ve výši 100 % průměrného výdělku,
příplatek za práci v noci ve výši 10 % průměrného výdělku a příplatek za pověření, jehož výši
a dobu trvání (maximálně však jeden rok) stanovuje vedoucí zaměstnanec.
Zaměstnanci mohou získat odměnu z fondu ŘOÚ (FMO), jejíž výši navrhuje vedoucí
zaměstnanec, odměnu z fondu ŘS (FOJS), jejíž výši navrhuje vedoucí zaměstnanec se
souhlasem ŘOÚ, odměnu za projekty (FOJS), výši odměny navrhuje vedoucí projektu,
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odměnu – interní lektor, je dána ve výši 100,- Kč za hodinu, odměnu – personální garant, je
dána ve výši 70 – 90,- Kč za měsíc za jednoho zpracovaného zaměstnance a odměnu
za pracovní pohotovost, jejíž výše činí 10 % z průměrného výdělku.
Prémie je nenároková složka mzdy určená pro THP zaměstnance včetně manažerů a je
vyplácena dvakrát ročně. Jejím cílem je motivovat zaměstnance k plnění cílových úkolů.
Prémie jsou počítány dle prémiového koeficientu (PK), který je dán pracovní pozicí
zaměstnance. Výše prémie je pak závislá na splnění EBIT společnosti a konkrétních cílů
zaměstnance. Způsob výpočtu prémie je pak dána následujícím vzorcem:
Koeficient x PK x Splnění individuálních cílů = Vyplacená prémie zaměstnance
Kde: koeficient = splněný EBIT společnosti a PK = prémiový koeficient x individuální
mzda
Firemní benefity jsou posledním okruhem, který v rámci školení nováčků je
představen a řešen. Jsou jimi:


příspěvek na penzijní/životní pojištění,



příspěvek na stravování,



multisport karta,



týden dovolené navíc,



preventivní volno,



volno pro veřejně prospěšné činnosti,



volno na jazykové vzdělávání,



odměna za nového zaměstnance,



odměna za loajalitu,



T-Mobil benefit,



zaměstnanecké slevy.
Příspěvek na penzijní/životní pojištění
Zaměstnanec má nárok na tento příspěvek až po uplynutí zkušební doby. Dle druhu

pojištění musí vyplnit buď Žádost o poskytnutí příspěvku na PP (penzijní pojištění) nebo
56

Žádost o poskytnutí příspěvku na ŽP (životní pojištění) a poslat ji, společně s kopií smlouvy
s pojišťovnou, na mzdovou účtárnu. Na pojišťovně je pak povinen nahlásit příspěvek
od zaměstnavatele. Příspěvek je ve výši 1 % ze mzdy, minimálně 150,- Kč, maximálně
1 000,- Kč.
Příspěvek na stravování
Na tento příspěvek má zaměstnanec nárok již od nástupu do zaměstnání, avšak
až po odpracování měsíce. Počet sedmdesátikorunových stravenek, které zaměstnanec obdrží
a na něž mu zaměstnavatel přispívá 40,- Kč na každou z nich, se odvíjí od odpracované doby
v daném měsíci.
Multisport karta
Tato karta opravňuje držitele k neomezenému vstupu do různých sportovních zařízení,
ovšem je to limitováno jedním vstupem denně do jednoho sportoviště. Na multisport kartu má
zaměstnanec nárok již při nástupu do zaměstnání. Přehled sportovišť, která může zaměstnanec
využívat, najde na webové stránce www.multisport.cz. Zaměstnanec má nárok na dvě tyto
karty, jednu pro sebe jako pro zaměstnance v hodnotě 590,- Kč a jednu pro doprovodnou
osobu v hodnotě 790,- Kč. Aby zaměstnanec tuto kartu získal, musí napsat žádost
na personální oddělení do osmnáctého dne v měsíci. Platnost karty je na dobu neurčitou.
Týden dovolené navíc
Po uplynutí zkušební doby si zaměstnanec může požádat svého nadřízeného
o schválení pěti dní dovolené nad rámec zákoníku práce.
Preventivní volno
Jedná se o dva dny placeného volna za rok určené k prevenci před nemocí.
Zaměstnanec má na toto volno nárok až po uplynutí zkušební doby a musí si zažádat
o schválení svého nadřízeného.
Volno pro veřejně prospěšné činnosti
Jedná se o jeden den placeného volna za rok pro mimo zákonem stanovené činnosti.
I na toto volno má zaměstnanec nárok až po uplynutí zkušební doby a musí si zažádat u svého
nadřízeného o schválení.
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Volno na jazykové vzdělávání
Zaměstnanec může využít studijní volno na jazykové vzdělávání v rámci pracovní
doby v rozsahu osmi hodin za měsíc. Zaměstnanec může tento nárok uplatnit až po uplynutí
zkušební doby a opět je potřeba schválení nadřízeného pracovníka.
Odměna za nového zaměstnance
Jedná se o odměnu ve výši pěti tisíc korun v případě, že doporučený zaměstnanec
ukončí zkušební dobu. Pro obdržení této odměny musí zaměstnanec požádat svého
nadřízeného o zaslání Žádosti o vyplacení (interní sdělení) na mzdovou účtárnu.
Odměna za loajalitu
Na tuto odměnu má zaměstnanec nárok až po dvou letech. Jedná se o poukázky nebo
příspěvek na školkovné či dětské tábory v hodnotě 1 000,- Kč, 2 000,- Kč, 2 500,- Kč
a 3 000,- Kč. Hodnota poukázky nebo příspěvku je závislá na době, po kterou je zaměstnanec
ve společnosti zaměstnán. Po dvou letech má nárok na poukázku v hodnotě 1 000,- Kč,
po třech letech na poukázku v hodnotě 2 000,- Kč, po čtyřech letech na poukázku v hodnotě
2 500,- Kč a po pěti a více letech na poukázku v hodnotě 3 000,- Kč. Aby tento benefit mohl
zaměstnanec čerpat, musí nahlásit personální garantce nebo na mzdovou účtárnu, jakou
formou jej bude čerpat. Může si vybrat ze tří variant – poukázky, příspěvky, kombinace obou.
T – Mobile benefit
Jde o výhodné tarify pro volání a internet určené pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky (celkem 5 osob). Ceník, formuláře a postup, jak tohoto benefitu dosáhnout mají
zaměstnanci na firemním intranetu.
Zaměstnanecké slevy
Jsou to různé slevy na služby a produkty pro zaměstnance společnosti. Zaměstnanci
na ně mají nárok již při nástupu do zaměstnání. Seznam služeb a produktů najdou
zaměstnanci na firemním intranetu.
Organizace požaduje po účastnících zpětnou vazbu, která je realizována pomocí
dotazníkového šetření, kde noví zaměstnanci hodnotí lektora, přínos školení, organizaci
a celkový dojem ze školení. První tři kritéria jsou známkována na stupnici od jedné do pěti,
kde jednička znamená nejlepší ohodnocení a pětka ohodnocení nejhorší. Celkové hodnocení
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je pak vyjádřeno počtem hvězdiček. Maximální počet hvězdiček je pět a značí nejlepší
hodnocení. Jedna hvězdička značí nejhorší možné ohodnocení celodenního školení.
Mimo známkování a hodnocení hvězdičkami, mají účastnící školení nových
zaměstnanců možnost napsat slovní vyjádření, které téma by bylo dobré rozšířit, kterému se
více věnovat a jiná další doporučení.

3.4 Zhodnocení stávajícího adaptačního procesu
Adaptační proces je dle vedení společnosti Schenker spol. s r. o. vyhovující. Již první
den nástupu nového zaměstnance do organizace se ho ujme manažer daného oddělení a
doprovodí jej na mzdovou účtárnu, kde podepíší pracovní smlouvu. Dále manažer provede
nového zaměstnance firmou, představí ho kolegům, se kterými bude v nejbližším kontaktu,
ve stručnosti mu představí, jak dané oddělení funguje, který zaměstnanec má co na starost,
objasní mu jeho roli v týmu a přidělí mu mentora, který novému zaměstnanci bude oporou
a nápomocí v jeho profesních začátcích v organizaci. Mentor pak detailně seznámí svého
svěřence s prací, kterou bude zastávat. Pro nového zaměstnance je tento přístup určitě
vyhovující, protože je dobré mít k ruce někoho, kdo se mu věnuje a předává mu své
zkušenosti. Pro nového pracovníka je také jistě příjemnější, když je kolektivu představen z úst
nadřízeného, než kdyby se měl s kolegy seznamovat sám.
Manažer oddělení nového zaměstnance nadále monitoruje a kontroluje. V závislosti
na pracovní pozici, kterou nový zaměstnanec zastává, si stanoví, jak často se bude
s nováčkem osobně setkávat a konzultovat průběh adaptačního programu. Dalším úkolem
manažera je vyplnění plánu zapracování, kde vypíše klíčové věci, které se nový zaměstnanec
musí během zkušební doby naučit (viz příloha č. 2). Před koncem zkušební doby přichází
na řadu další sezení manažera s novým zaměstnancem. Zde projdou celý adaptační proces
a vyhodnotí jej (viz příloha č. 3). Je dobré, že nový zaměstnanec je v průběhu adaptačního
programu kontrolován svým nadřízeným a dostává se mu zpětná vazba na jeho pracovní
výkon. Jsou tak eliminovány chyby, které mohou nastat v pracovních postupech a které
mohou narušit průběh adaptačního programu. Lepší je chyby vyprodukované novým
zaměstnancem odstraňovat průběžně, než pak všechny nahromaděné na konci zkušební doby.
Nepostradatelnou součástí adaptačního procesu je i pracovnice personálního oddělení,
jejíž práce spočívá v tom, že s novým zaměstnancem konzultuje jeho spokojenost
s dosavadním průběhem adaptačního programu, jeho názor na nadřízeného pracovníka, zda
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obsah jeho pracovní náplně splňuje očekávání a další. Tato konzultace přináší novému
zaměstnanci pocit důležitosti v tom smyslu, že není ostatním zaměstnancům lhostejný
a zajímá je jeho názor.
V den nástupu je zaměstnanec proškolen na problematiku BOZP a PO (viz výše), která
probíhá formou prostudování dané problematiky a absolvování elektronického testu.
Počítačový systém následně vyhodnotí úspěšnost, se kterou zaměstnanec test splnil
a v případě kladného vyhodnocení je zaměstnanci vydán certifikát o proškolení. V případě
neúspěchu má zaměstnanec možnost test opakovat. Vydání certifikátu o úspěšnosti zvládnutí
testu může u nového zaměstnance evokovat pocit dobře odvedené práce hned první den
v novém zaměstnání. Hlavním přínosem je však to, že zaměstnanec je opravdu seznámen
s problematikou bezpečnosti na pracovišti.
V průběhu adaptačního programu následují další školení. Produktová školení jsou
odvozena od postu, který zaměstnanec zastává. Následuje školení o firemní kultuře
DB Schenker, compliance (školení o právní odpovědnosti, zákaz přijímání úplatků,
respektování kodexů…) a jednodenní školení nových zaměstnanců.

3.5

Dotazníkové šetření
Po několika rozhovorech, ať už s pracovnicemi personálního oddělení nebo se

samotným ředitelem společnosti, bylo rozhodnuto, aby se práce zaměřovala především
na zmíněné jednodenní školení nových zaměstnanců.
V měsících únoru, březnu a dubnu byly účastníky jednodenního školení nových
zaměstnanců vyplněny anonymní dotazníky. Nejprve měli dotazovaní za úkol bodově
ohodnotit jednotlivé části školení body 1 – 5 (5 = maximum) podle toho, jak jim která část
školení byla přínosná, co se v ní dozvěděli, jak na ně působil školitel atd. K hodnocení této
otázky bylo použito metody pořadí. V tabulce č. 3 (viz níže) jsou konkrétní výsledky.
Jednotlivé části školení se umístili v následujícím pořadí: část č. 3 (strategie společnosti), část
č. 4 (informace pro nové zaměstnance), část č. 5 (systém odměňování), část č. 1
(marketingová část) a část č. 2 (hodnoty společnosti). Proč tomu tak je, měly za úkol zjistit
doplňující otázky v dotazníku. Jste spokojeni s průběhem školení? Které téma Vás obohatilo a
které bylo naopak zbytečně obsáhlé? Je téma, které Vám při školení chybělo nebo bylo málo
rozebráno? Jaká jsou Vaše další doporučení? Z výsledků dotazníkového šetření byla následně
navržena možná řešení, která by přispěla k vyšší užitečnosti školení pro nové zaměstnance.
60

Tabulka 3: Metoda pořadí

Duben

Březen

Únor

Hodnotitelé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pi
Váha kritéria
Pořadí

část 1
2
3
3
2
3
3
2
3
4
2
3
2
3
3
3
2
4
2
2
2
3
2
3
3
3
4
2
1
3
2
1
3
2
2
3
3
93
0,175141
4.

Části školení
část 2
část 3
část 4
část 5
2
4
4
3
2
4
5
4
3
4
3
3
4
3
5
3
1
4
3
2
1
3
3
3
3
3
4
4
2
3
4
2
1
3
3
3
3
3
3
4
2
4
3
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
5
3
4
3
3
3
2
2
2
3
3
2
4
3
5
3
4
3
1
2
5
4
3
2
3
4
2
2
2
3
5
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
1
2
4
3
1
1
4
4
2
1
5
2
3
2
3
4
4
3
5
4
3
2
3
3
3
1
2
5
4
1
4
3
3
2
3
4
2
3
4
4
1
3
4
3
5
82
126
124
106
0,154426 0,237288 0,233522 0,199623
5.
1.
2.
3.

Σ
531
1

Zdroj: Autor
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Respondetnů, kteří se dotazníkového šetření účastnili, bylo celkem 36; 12 v únoru,
13 v březnu a 11 v dubnu. Každý z nich obodoval dle svého subjektivního názoru jednotlivé
části školení body od 1 do 5. Řádek s názvem Pi tvoří součty hodnot u jednolivých částí
školení. Tyto hodnoty jsou následně sečteny (ΣPi). Hodnota tohoto součtu je 531. Toto číslo
dále slouží jako dělenec v řádku Váha kritéria. Váhy jednotlivých kritérií jsou vypočteny jako
Pi / ΣPi. U první části školení je to tedy 93/531, u druhé 82/531, u třetí 126/531 atd. Výsledné
váhy musejí dát v součtu hodnotu 1. Pořadí vychází z vah kritérií, kdy jsou seřazeny
od nejvyšší hodnoty po hodnotu nejnižší. První v pořadí je část školení č. 3 (strategie
společnosti). To znamená, že tato část se dotazovaným nejvíce líbila, naopak nejméně
spokojeni byli s částí č. 2 (hodnoty společnosti). Proč tomu tak je zjišťovaly doplňující
otázky. Z odpovědí respondentů vyplynulo několik zásadních zjištění, na jejichž základě jsou
v následující kapitole zpracovány návrhy možných změn.
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4 NÁVRHY ROZVOJE ADAPTAČNÍHO PROCESU A
ZHODNOCENÍ
V dalším pokračování diplomové práce jsou zvažovány dvě možnosti změny
adaptačního procesu ve společnosti. Obě tyto možnosti byly navrženy na základě výsledků
dotazníkového šetření. Jako první je možná inovace stávajícího školení a jako druhá návrh
nového jednodenního školení. Na konci kapitoly je pak ekonomické zhodnocení obou těchto
návrhů a všech možných kombinací jejich realizace.

4.1 Inovace stávajícího jednodenního školení nových zaměstnanců
Cílem společnosti je poskytnout novým zaměstnancům co nejvíce informací, ale ne
vždy je to pro školené osoby přínosné. V případě velkého množství informací je školení
kontraproduktivní, protože jsou účastníci školení zahlceni.
V podkapitole 3.3 je detailní rozbor jednodenního školení nových zaměstnanců
a následující řádky obsahují možné návrhy na jeho inovaci.
V části věnované marketingu společnosti se noví zaměstnanci seznamují s obecnými
informacemi o společnosti a její historií příliš detailně. Všechny tyto informace se pracovníci
mohou dočíst na internetových stránkách společnosti, a proto je zbytečné věnovat jim tolik
času. Na místo toho je pro zaměstnance přínosnější dozvědět se detailnější informace
o intranetu společnosti, se kterým se setkávají každý pracovní den.
Noví pracovníci jistě uvítají, když se seznámí s tím, jak se do intranetu přihlásit,
jak v něm pracovat a jaké možnosti intranet nabízí. Všechny tyto informace může školitel
názorně ukázat na počítači a pracovníci se tak rychleji zorientují v problematice. Je to pro ně
jistě přínosnější, než když se to musí učit za chodu pracovních povinností.
V bloku, který je věnován hodnotám společnosti noví zaměstnanci zbytečně ztrácí čas
jak svůj, tak i školitelův, tím, že se pokouší sepsat hodnoty organizace a následně je prezentují
a debatují o nich. Tento čas, který je roven polovině času určenému na tento blok, tedy
přibližně 30 minut, by bylo vhodné omezit a následně získaný čas věnovat jiné problematice.
Získaný čas je možno využít na detailnější seznámení s možnostmi odměňování.
Zaměstnanci jistě ocení, když budou mít možnost dozvědět se, v jakých případech jim náleží
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nejrůznější finanční odměny a jak na ně mohou dosáhnout. Pokud se dozví o této
problematice více informací, může je přislíbená odměna motivovat k tomu, aby lépe
pracovali, protože budou chtít splnit požadavky, které jsou stanoveny pro získání těchto
odměn. Je žádoucí, aby se zaměstnanci dozvěděli o různých možnostech co nejvíce informací,
protože pokud by o odměnách nevěděli nic, je bezpředmětné, aby je společnost nabízela, když
pracovníci nevědí, jak na ně dosáhnout.
Společnost nabízí svým zaměstnancům možnost jazykového vzdělávání. Toto téma je
novým zaměstnancům během školení pouze nastíněno. Je žádoucí, aby se noví zaměstnanci
o možnosti jazykového vzdělání dozvěděli podrobnější informace, a z toho důvodu
se navrhuje, aby se tomuto tématu školitelé věnovali delší dobu. V mezinárodní společnosti
jako je Schenker, je jistě jazyková výbava pracovníků nutností. Je tedy žádoucí, aby se
zaměstnanci v cizích jazycích zdokonalovali a zvyšovali tak svoji kvalifikaci. Je proto
chvályhodné, že se společnost stará o jazykovou výbavu svých pracovníků a proto by se o této
problematice měli noví zaměstnanci dozvědět co nejvíce.
V části věnované benefitům je vhodná vzájemná diskuse nad stávajícími a možnost
zaměstnanců zamyslet se nad dalšími možnými. Od školicích zaměstnanců se předpokládá
zaznamenání všech návrhů a diskuze o jejich kladech a záporech. Zaměstnanci by
samozřejmě uvítali co nejvíce benefitů, avšak ne všechny může společnost poskytovat. Proto
je dobré, když školitel přímo pracovníkům vysvětlí, z jakých důvodů ten který benefit nelze
zavést nebo jaké výhody poskytují právě ty, které má společnost pro pracovníky připravené.
Při předávání velkého množství informací školeným zaměstnancům přichází v úvahu
ztráta jejich pozornosti. Z toho důvodu se doporučuje čas od času položit kontrolní otázku,
která se váže k již předaným informacím. Zaměstnanec, který na ni odpoví jako první
a správně, je odměněn drobností. Tento způsob kontroly pozornosti vítěz jistě ocení
a pro ostatní účastníky je to motivací, aby nadále bedlivě poslouchali a přijímali další
informace. Nelze však vždy upoutat pozornost jen drobnými odměnami, je také na školiteli,
aby zvážil, zda všechny informace, které má pro účastníky školení připravené jsou opravdu
důležité a zda by nebylo vhodné některé z nich vypustit, aby nedocházelo k již zmíněnému
zahlcení.
Výše uvedené návrhy nemají vliv na časový rámec školení. V případě realizace je
nezbytné, aby školitelé připravili nové prezentace a podklady potřebné ke školení. Každému

64

školiteli zabere příprava těchto materiálů zhruba dvě hodiny pracovní doby, což je
při stávajícím počtu školitelů celkem 8 hodin pracovní doby.
Tabulka 4: Přehled stávající a navrhované doby jednotlivých témat
Téma

Stávající doba
v minutách

Navrhovaná
doba v minutách

Historie společnosti

15

5

Obecné informace o společnosti

30

10

5

25

Psaní návrhů firemních hodnot

15

10

Prezentace návrhů firemních hodnot a debata o nich

15

10

Systém odměňování

15

20

Jazykové vzdělávání

5

15

15

20

115

115

Firemní intranet

Firemní benefity
Celková minutáž navrhovaných změn
Zdroj: autor

Společnost vyžaduje od účastníků zpětnou vazbu, která je řešena formou dotazníku
zaslaného elektronickou poštou. Většina zúčastněných je se školením spokojena, průběh
školení se jim líbí a nemají žádné další připomínky. Zřejmě je to dáno tím, že ohlasy
na školení nových zaměstnanců nejsou anonymní, tudíž hodnotitel přesně ví, jak který
zaměstnanec jednodenní školení hodnotil, jakou známku které části přiřadil, kolika
hvězdičkami ohodnotil společnost a co si o školení myslí.
I když se společnost snaží být ekologickou a šetří papírem všude tam, kde to jen jde,
v tomto případě je vhodné, aby noví zaměstnanci zaznamenali své hodnocení anonymně
na papír na konci školícího dne. Je docela pravděpodobné, že ohlasy na školení budou
objektivnější a pro samotnou společnost tak i více vypovídající.
K tomuto postupu je nutné poskytnout účastníkům školení vytisknutý dotazník a psací
potřeby, které si následně mohou ponechat.
Nedostatkem jednodenního školení nováčků je to, že je potřeba minimální počet
účastníků, aby se školení vůbec uskutečnilo. V některých případech tedy dochází k velké
časové prodlevě mezi nástupem nového zaměstnance a konáním školení. Například v měsíci
lednu nastoupí do společnosti pouze jeden nový zaměstnanec a z toho důvodu neproběhne
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školení nových zaměstnanců v únoru, ale až v měsíci březnu. V takovém případě je toto
školení pro tohoto zaměstnance bezpředmětné, jelikož se všechny informace dozvěděl již
v době svého působení v organizaci. Pro takové případy je vhodné, aby mu bylo poskytnuto
individuální školení. Nejdůležitější informace mu předá nadřízený pracovník, přidělený
mentor nebo pracovník personálního oddělení při nejbližší návštěvě dané pobočky.
Mezi nejdůležitější informace patří délka pracovní doby, složky mzdy, orientace
ve firemním intranetu a možnost absolvování jazykových kurzů.
Předpokládaný čas potřebný k individuálnímu školení činní 2 hodiny pracovní doby
nového zaměstnance a 4 hodiny školitele, který se musí na individuální školení připravit.

4.2 Návrh nového jednodenního školení nových zaměstnanců
Jednodenní kurz pro 10 – 12 osob
Tento netradiční kurz je navržen nejen proto, aby se nově příchozí zaměstnanci
rychleji sblížili a navzájem se poznali ale hlavně proto, aby se zdokonalili všeobecně
v komunikaci, neboť komunikace s lidmi je jejich každodenní pracovní náplní.
Program kurzu je rozdělen do následujících fází – úvod, seznámení, spolupráce,
kreativita, hraní rolí a vyhodnocení. Pro každou z fází je v příloze 4 uveden jeden praktický
příklad, který je možné využít.
Úvod celého dne obstará osoba, která bude celý kurz řídit a moderovat (dále jen
lektor) tím, že účastníky přivítá a pomocí úvodní hry se jim představí a pobídne účastníky,
aby ho následovali. Předpokládaná délka této části je 30 minut.
Následná hra nese název „Hvězdicoví přátelé“. Jde o hru na seznámení,
tzv. ledolamku i přesto, že krátké představení účastníků proběhlo již v úvodu. Účelem
ledolamky je vzájemné seznámení členů školení, jejich setkání se tváří v tvář a v neposlední
řadě jejich vzájemný rozhovor. Předpokládaná délka této části je 45 minut.
Hra „František“ je založena na vzájemné spolupráci. Bez ní nelze dosáhnout
stanoveného cíle. Účastníci si musí uvědomit, že každý z nich představuje nepostradatelnou
součást organizace a chod firmy je závislý na každém jednotlivci a jejich spolupráci.
Předpokládaná délka této části je 45 minut.
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Kreativita a tvůrčí činnost je náplní další hry. Hra „Pračka“ je zaměřená na prodávání
a úkolem účastníků je vymyslet různé návrhy, jak prodat 10 tisíc starých použitých praček
ať už funkčních či nikoliv. Účastníci se procvičí v nalézání kreativních řešení a vyzkouší si
pohled na věc z perspektivy někoho jiného. Předpokládaná délka této části je 50 minut.
V předposlední části dne je potřeba rozdělit účastníky do dvojic (v případě jejich
lichého počtu se do hry zapojí i lektor). V každé dvojici je pak jeden prodávající a jeden
kupující (tato hra se hraje dvakrát – účastníci si následně role vymění). Účelem této hry je,
aby se účastníci naučili reagovat na různé situace, ve kterých se mohou kdykoliv ocitnout.
Předpokládaná délka této části je 60 minut.
Na závěr proběhne celkové hodnocení celého školení a to takovým způsobem,
že každý účastník pronese své pocity z absolvovaného školení. Lektor následně všem
poděkuje za účast a s účastníky se rozloučí.
Program dne je tedy následující:
Dopolední program

10:00 – 12:25

Přestávka na oběd

12:25 – 13:30

Odpolední program

13:30 – 16:00

úvod, seznámení, spolupráce

kreativita, hraní rolí a závěr

Jednotlivé hry jsou odděleny krátkými přestávkami.
K realizaci tohoto konkrétního nového jednodenního školení nových zaměstnanců
bude potřeba magnetická tabule, psací potřeby pro všechny účastníky, různobarevné papíry
ve tvaru čtverce o rozměru 10 x 10 centimetrů, šesticípé hvězdy pro každého účastníka,
„František“, čisté papíry, které využijí účastníci na sepsání svých nápadů, postřehů,
reklamního sloganu ke hře „Pračka“, dále kartičky o velikosti vizitky, na kterých bude
napsáno zadání pro část „Hraní rolí“ a samozřejmostí je i občerstvení pro účastníky kurzu.
Nákladovou položkou je samozřejmě i čas lektora (nejen na školení samotné, ale
i na přípravu) a všech účastníků školení ovšem jen v případě, že v organizaci budou
realizovány oba druhy školení současně (nový návrh nenahradí součastný).
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4.3 Ekonomické zhodnocení návrhů
Na základě výše zmíněných návrhů mohou nastat čtyři varianty.
Pro výpočet cestovních příkazů bylo použito vozidlo Škoda Octavia Combi, poháněno
vznětovým motorem o objemu 1 896 cm3. Aktuální cena nafty (13. listopadu 2014) činní
35,31 Kč za litr. Kombinovaná spotřeba tohoto vozu činí podle Osvědčení o registraci vozidla
5 litrů na 100 km.
Cestovné je počítáno následovně: sazba základní náhrady (opotřebení vozidla), které
činí 3,7 x počet kilometrů + kombinovaná spotřeba vozidla x počet kilometrů x cena za litr
pohonné hmoty.
Školení nových zaměstnanců probíhá v sídle firmy v Praze. V následující tabulce jsou
uvedeny vzdálenosti jednotlivých poboček od Prahy v kilometrech (kilometry celkové, tedy
cesta tam i zpět).
Tabulka 5: Dvojnásobné vzdálenosti jednotlivých poboček od Prahy v kilometrech
Jednotlivé pobočky → Praha

Jednotlivé pobočky → Praha

Km

Km

Děčín

224

Pardubice

242

Liberec

220

Brno

408

Bor u Tachova

286

Nový Jičín

684

Plzeň

188

Ostrava

742

Strančice

52

Homole

308

České Budějovice

296

Šenov

760

Humpolec

202

Zdroj: autor

Na základě zvolených dat je výše cestovného z jednotlivých poboček společnosti
do sídla organizace v Praze následující:
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Tabulka 6: Výše cestovného v Kč
Pobočka → Praha a zpět

Cestovné v Kč

Pobočka → Praha a zpět

Cestovné v Kč

Děčín

1 225,- Pardubice

1 323,-

Liberec

1 203,- Brno

2 230,-

Bor u Tachova

1 564,- Nový Jičín

3 739,-

Plzeň

1 028,- Ostrava

4 056,-

285,- Homole

1 684,-

Strančice
České Budějovice

1 618,- Šenov

Humpolec

1 105,-

4 154,-

Zdroj: autor

První varianta nastane v případě, že pro stávající jednodenní školení společnost
zaměstná dostatečný počet nových zaměstnanců. K nákladům, které vynakládá společnost
v současnosti, jsou tedy připočítány náklady na inovaci.
Tabulka 7: Náklady varianty 1
Stávající náklady:

Kč

6 hodin školitele

1 320,-

6 hodin nového zaměstnance (krát počet zúčastněných)

960,-

Občerstvení
Cestovné v závislosti vzdálenosti pobočky od Prahy

1 000,285,- až 4 154,-

Náklady na inovaci:
4 školitelé x 2 hodiny přípravy inovací

1 760,-

Drobné odměny pro účastníky kurzu

1 000,-

Tisk dotazníku (krát počet zúčastněných)
Psací potřeby pro nového zaměstnance (krát počet zúčastněných)

2,50,-

Zdroj: autor

Výhody:


noví zaměstnanci, oproti stávajícímu školení, získají důležitější informace,



odměňování zvýší pozornost účastníků při školení,



anonymní dotazníky zajistí objektivnější hodnocení školení, což značí vypovídající
zpětná vazba pro zaměstnavatele.
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Tabulka 8: Náklady varianty 1 pro 10 nových zaměstnanců ze 4 různých poboček
Stávající náklady:

Kč

6 hodin školitele

1 320,-

6 hodin 10 nových zaměstnanců

9 600,-

Občerstvení

1 000,-

Cestovné (Pardubice, Liberec, Nový Jičín a Strančice)

6 550,-

Náklady na inovaci:
4 školitelé x 2 hodiny přípravy inovací

1 760,-

Drobné odměny pro účastníky kurzu

1 000,-

Tisk 10-ti dotazníků

20,-

Psací potřeby pro 10 nových zaměstnanců
Náklady celkem:

500,21 750,-

Zdroj: autor

Druhá varianta nastává v případě, že je málo nových zaměstnanců pro konání
hromadného školení, proto bude každý proškolen v rámci svého pracoviště svým nadřízeným,
mentorem nebo pracovníkem personálního oddělení.
Tabulka 9: Náklady varianty 2
Náklady:

Kč

2 hodiny času nového zaměstnance
4 hodiny času školící osoby (nadřízený, mentor, pracovník personálního oddělení)

320,640,- až 720,-

Zdroj: autor

Výhodou druhé varianty je skutečnost, že jak noví zaměstnanci, tak školitelé mohou
ušetřený čas využít ke konání svých běžných pracovních povinností. Společnost také ušetří
za proplácení cestovních příkazů. Za jistou výhodu se dá považovat i to, že nový zaměstnanec
obdrží potřebné informace v nejdříve možném termínu.
Tabulka 10: Náklady varianty 2 pro 3 nové zaměstnance na různých pobočkách
Náklady:
2 hodiny času 3 nových zaměstnanců

Kč
960,-

4 hodiny času 3 mentorů

1 920,-

Náklady celkem:

2 880,-

Zdroj: autor
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Tabulka 11: Náklady varianty 2 pro 3 nové zaměstnance na stejné pobočce
Náklady:

Kč

2 hodiny času 3 nových zaměstnanců

960,-

4 hodiny času mentora

640,-

Náklady celkem:

1 600,-

Zdroj: autor

Třetí variantou je skutečnost, kdy se společnost rozhodne pro organizování nového
návrhu školení a stávající průběh zruší. Zaměstnanci však musí obdržet alespoň nejdůležitější
informace z tohoto školení a proto musí být součástí varianty 3 i náklady varianty 2.
Tabulka 12: Náklady varianty 3
Náklady:

Kč

2 hodiny času nového zaměstnance pro individuální školení na pobočce (krát
počet nově příchozích pracovníků)

320,-

4 hodiny času školící osoby pro individuální školení na pobočce (nadřízený,
mentor, pracovník personálního oddělení)

640,- až 720,-

6 hodin času nového zaměstnance (krát počet zúčastněných)
6 hodin času školitele + 3 hodiny přípravy
Psací potřeby + barevné papíry (krát počet zúčastněných)
Hvězda pro účastníka kurzu (krát počet zúčastněných)
František
Kartičky s pokyny o velikosti vizitky
Magnetická tabule
Cestovné v závislosti vzdálenosti pobočky od Prahy

960,1 620,60,5,10 000,500,3 500,285,- až 4 154,-

Zdroj: autor

Výhody:


zdokonalení se v komunikaci a spolupráci nových pracovníků,



odlehčená atmosféra a přátelské prostředí pro nové pracovníky,



netradiční postupy.
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Tabulka 13: Náklady varianty 3 pro 10 nových zaměstnanců z 3 různých poboček
Náklady:

Kč

2 hodiny času 10-ti nových zaměstnanců pro individuální školení na pobočce

3 200,-

4 hodiny času 3 nadřízených pracovníků pro individuální školení na pobočce

1 920,-

6 hodin 10-ti nových zaměstnanců

9 600,-

6 hodin lektora + 3 hodiny přípravy

1 620,-

Psací potřeby + barevné papíry pro 10 nových zaměstnanců
Hvězda pro 10 účastníků kurzu
František
Kartičky s pokyny o velikosti vizitky

600,50,10 000,500,-

Magnetická tabule

3 500,-

Cestovné (Děčín, Plzeň a Homole)

3 937,-

Náklady celkem:

34 927,-

Zdroj: autor

Náklady na Františka a magnetickou tabuli jsou jednorázové, tudíž při dalším školení
již nebudou započítány.
Poslední, čtvrtá varianta nastane za předpokladu, že se společnost rozhodne
organizovat oba typy školení současně. Podmínkou ovšem je dostatečný počet zaměstnanců
k tomu, aby se konalo stávající inovované školení (viz varianta 1). V případě, že společnost
nepřijme dostatečný počet nových zaměstnanců, nastává varianta 3.
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Tabulka 14: Náklady varianty 4
Náklady:

Kč

12 hodin školitele + 3 hodiny přípravy

3 300,-

12 hodin nového zaměstnance (krát počet zúčastněných)

1 920,-

Občerstvení

2 000,-

4 školitelé x 2 hodiny přípravy inovací

1 760,-

Drobné odměny pro účastníky kurzu

1 000,-

Tisk dotazníku, který slouží k hodnocení jednodenního školení nových
zaměstnanců (krát počet zúčastněných)

2,-

Psací potřeby pro nového zaměstnance (krát počet zúčastněných)

110,-

Hvězda pro účastníka kurzu (krát počet zúčastněných)
František

5,10 000,-

Kartičky s pokyny o velikosti vizitky
Magnetická tabule
2 x cestovné

500,3 500,285,- až 4 154,-

Zdroj: autor

Výhody:
-

současně se pracovníci dozvědí potřebné informace a zdokonalí se v komunikaci
a ve spolupráci,

-

oproti variantám 2 a 3 získá zaměstnance kompletní informace o společnosti.
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Tabulka 15: Náklady varianty 4 pro 10 nových zaměstnanců ze 3 poboček
Náklady:
12 hodin školitele
12 hodin 10-ti nových zaměstnanců

Kč
3 300,19 200,-

Občerstvení

2 000,-

4 školitelé x 2 hodiny přípravy inovací

1 760,-

Drobné odměny pro účastníky kurzu

1 000,-

Tisk 10-ti dotazníků
Psací potřeby pro 10 nových zaměstnanců
10 x hvězda pro účastníky kurzu
František
Kartičky s pokyny o velikosti vizitky
Magnetická tabule

20,1 100,50,10 000,500,3 500,-

Cestovné (České Budějovice, Ostrava a Humpolec)

13 558,-

Náklady celkem:

55 988,-

Zdroj: autor

U všech navrhovaných řešení se předpokládá vynaložení finančních prostředků, z toho
důvodu není žádné z nich pro organizaci ekonomicky výhodnější než dosavadní postup.
Výjimkou je varianta 2, ta však nastává jen za předpokladu, že je nedostatek nových
zaměstnanců k tomu, aby se konalo řádné školení.
Oba návrhy jsou vytvořeny tak, aby sdělované informace ze strany zaměstnavatele
byly účelné a pro nové zaměstnance přínosné.
Záleží jen na organizaci samotné, zda si některou z navrhovaných možností vybere
a zrealizuje, nebo zda zůstane u stávajícího průběhu školení.
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ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo navrhnout možná řešení ke zkvalitnění adaptačního
procesu ve společnosti Schenker spol. s r. o.
Na doporučení vedení společnosti bylo rozhodnuto, že diplomová práce se bude
zabývat jednodenním školením, které společnost pořádá pro nově příchozí zaměstnance.
Podkladem pro navrhované změny byli informace, získané od účastníků školení. Noví
zaměstnanci v anonymním dotazníku odpovídali na otázky týkající se jejich spokojení
s průběhem školení, s jeho náplní, způsobem předání informací od školitelů apod.
Byly navrženy dva možné způsoby, jak současný stav změnit. Samozřejmostí je
i možná kombinace těchto návrhů. Byly uvažovány čtyři možné varianty řešení.
Každá varianta vyžaduje jisté vstupní náklady. Ve většině případů se však jedná
o náklady jednorázové, které se v průběhu času rozmělní do počtu uspořádaných školení
pro nové zaměstnance, a tudíž se stanou pro společnost zanedbatelnými.
Jako první změna byla navržena inovace stávajícího adaptačního procesu, který
v současné době nepřináší takovou hodnotu, jakou by si noví zaměstnanci i společnost
samotná představovali. Doporučena byla změna náplně školení a také možnost nekonání se
školení v případě, že společnost nezaměstnala v předcházejícím měsíci dostatečný počet
nových zaměstnanců na to, aby se školení vyplatilo pořádat. Pro tento případ bylo doporučeno
osobní školení, které novému zaměstnanci poskytne jeho nadřízený, mentor nebo pracovník
personálního oddělení.
Jako druhý návrh bylo společnosti doporučeno zavést nové jednodenní školení, jehož
náplní by bylo hraní her. Jelikož je toto školení určeno technicko-hospodářským
pracovníkům, kteří jsou na tyto pozice přijímáni po absolvování zkoušky „hraní rolí“, kterou
společnost praktikuje v rámci svého assessment centra, je dobré, aby si zaměstnanci i nadále
prohlubovali své zkušenosti a trénovali varianty situací, které mohou nastat během jejich
pracovní doby.
Zda si některou z navrhovaných možností organizace vybere a zrealizuje ji, nebo zda
zůstane u stávajícího průběhu školení, záleží pouze na organizaci samotné.
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PŘÍLOHA 1

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rád bych vás tímto přivítal ve společnosti DB Schenker, která patří k předním světovým
poskytovatelům integrované logistiky a globálních spedičních služeb.
Vstupujete do společnosti, jejíž tradice v logistice sahá až do roku 1872. Jako jeden tým
pracujeme ve více než 130 zemích světa, kde naši zákazníci a partneři oceňují kvalitu,
profesionalitu a spolehlivost. Více než 91 000 zaměstnanců každý den usiluje o to, aby
DB Schenker neustále postupoval dopředu a rozvíjel své služby.
Snažíme se být moderní společností budující dlouhodobé partnerské vztahy s našimi
zákazníky. Naše hodnoty jsou založeny na pozitivní komunikaci a vzájemné spolupráci,
lidskosti, odpovědnosti, důvěryhodnosti a ekologickém postoji.
Nyní se i vy stáváte součástí naší společnosti. Přicházíte do světa logistiky, která zásadním
způsobem ovlivňuje hospodářskou činnost a úspěch mnoha firem – od zajištění základních
vstupů do výroby až po finální distribuci výrobků k zákazníkům. Proto věřím, že vás práce
v tomto oboru bude uspokojovat a naplňovat.
Začátky v každém novém zaměstnání nebývají snadné, ale jsem přesvědčen, že se v našem
prostředí rychle zorientujete, a že vám budou zkušenější kolegové nápomocni. Pokud budete
mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na svého nadřízeného nebo personální oddělení.
Přeji vám úspěšný start a doufám, že práce pro DB Schenker pro vás bude vždy motivující
a obohacující.
S pozdravem

Ing. Tomáš Holomoucký
ředitel společnosti
Zdroj: Schenker

PŘÍLOHA 2
PLÁN ZAPRACOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Jméno:
Funkce / od:
Garant:
Aktivity zapracování */

Zodpovědná
osoba

Termín

Seznámení s firmou (organizační struktura (koncern,
region, Schenker CR, osoby ve vedení firmy, zvyklosti
pracoviště, Systém odměňování , benefity atd…..
Seznámení s náplní práce
vyžadované firemní předpisy:
řád Systém odměňování
Pracovní řád
Organizační řád
MP 10 Personalistika (Metodický pokyn)
Spisový, skartační a podpisový řád
Příručka jakosti
Nařízení ŘPÚ 1/2004, novela 2005 příspěvek na
jazykové vzdělávání
Nařízení ŘPÚ 2/2004, novela 2007 Hodnocení
zaměstnanců
MP 08 Řízení PC sítě
Seznámení s externí legislativou (normy, zákony,
závazné předpisy…..): Schenker nemá speciality
Intranet (orientace, vyhledávání, obsah…)

*/ vychází se z požadavků funkce a popisu pracovní činnosti
Termín ukončení zapracování:
Termín ukončení zkušební doby:

........................................................................
podpis zpracovatele / datum

……………………………………
podpis pracovníka / datum
Zdroj: Schenker

PŘÍLOHA 3

Systém vyhodnocení zapracování zaměstnance
Filiálka :
Jméno, Příjmení :
Garant :
Stupeň hodnocení
Kritéria
1 (Výborně)

2

3

5
(Nedostatečně)

4

Znalosti
Samostatnost
Iniciativa a aktivita
Týmová práce

Plán zapracování – byly všechny body splněny? ANO

NE

Úkoly:

Dojednáno:
Doporučení

Jiné

Ostatní
(zvážit
ukončení
pracovního poměru)
Další kontrolní termín

Datum / Podpis hodnotitele :

Datum / Podpis zaměstnance :
Zdroj: Schenker

PŘÍLOHA 4
Na úvod lektor rozdá účastníkům psací potřeby a dva různobarevné papíry (např. žlutý
a modrý) o rozměru 10x10 centimetrů. Na jeden pak všichni, včetně lektora, napíší svá
očekávání od kurzu a na druhý obavy z toho, co je v ten den čeká. Ve chvíli, kdy všichni
dopíší, jeden po druhém (lektor začne) předstoupí před ostatní a svá očekávání a hrozby jim
sdělí. Ještě před tím se ale v krátkosti představí. Papírky s hrozbami a očekáváními všichni
účastníci připevní na připravenou magnetickou tabuli (papírky budou využity na závěr kurzu).
Přestože už v úvodu proběhlo krátké představení účastníků, následuje hra, s názvem
„Hvězdicoví přátelé“. Jde o hru na seznámení, tzv. ledolamku. Na začátku této hry obdrží
každý účastník jednu papírovou hvězdu, která má 6 různobarevných cípů.

Do jejího středu všichni společně napíší jména všech, kteří se školení účastní.
Následně účastníci doplňují jména některých svých kolegů do barevných částí podle
následujících pravidel:


pokud chci zapsat jméno vybraného člena skupiny do pole dané barvy, musí i on
napsat mé jméno do pole barvy totožné;



pokud mnou zvolený člen nemá volné pole stejné barvy jako já, musím zvolit buď
jinou barvu, nebo jiného účastníka;



cílem každého člena je napsat do barevných polí jména 6 účastníků (přičemž těchto
6 lidí bude mít mé jméno ve stejně barevných polích).
Hrou určenou k vzájemné spolupráci je „František“. K této hře je potřebná silueta

člověka vyrobená například z překližky. František má na sobě umístěny hroty, na které
přijdou nasadit ozubená kolečka o různých poloměrech. Na Františkovi jsou připevněna dvě
ozubená kolečka napevno. Jedno, které má na sobě namalované srdce a druhé, které má
na sobě kliku a je určeno k finálnímu otáčení. Cílem této hry je, aby účastníci umístili
ozubená kolečka tak, aby se na konci po otočení klikou všechna, včetně toho se srdcem,
točila. Jeden z účastníků obdrží postup, jak Františka složit, nesmí ovšem během této hry
promluvit jediné slovo. Ostatní účastníci si rozeberou ozubená kolečka, která však během hry
nesmí předat jinému účastníkovi. Pouze každý sám může své kolečko umístit na Františka.
Tíženého cíle lze tedy dosáhnout pouze spoluprací, efektivní komunikací a týmovou souhrou.
Účastníci si musí uvědomit, že každý z nich představuje v organizaci jedno ozubené
kolečko, a že bez vzájemné spolupráce nemůže chod společnosti fungovat.
Předpokládaná délka této části je 45 minut, přičemž 25 minut je určeno k samotnému
poskládání Františka a zbývající čas na diskusi, kdy účastníci řeší postup činnosti, co a proč
se jim podařilo, nebo z jakého důvodu nedokázali srdce Františka rozpohybovat.
Hra „Pračka“ probíhá následovně: účastníci se rozdělí do tří až čtyřčlenných skupin.
Lektor jim následně sdělí zadání úkolu, tedy, že musí vymyslet způsob, jak prodat dodávku
10 tisíc praček, které jsou staré a použité. Je potřeba připravit prodejní slogan (cca 30-ti
sekundová reklama) a tou se snažit zaujmout potencionální zákazníky. Na celou realizaci mají
týmy zhruba osm minut. Po uplynutí této doby každý tým svou reklamu představí zbytku
účastníků. Na závěr proběhne hlasování o tom, který z marketingových plánů by s největší
pravděpodobností opravdu zajistil odbyt praček.
V předposlední části dne se účastníci nejprve rozdělí do dvojic (v případě lichého
počtu účastníků se do hry zapojí i lektor). V rámci dvojic se účastníci rozdělí na prodávajícího
a zákazníka (v polovině vymezeného času na tuto hru se role vymění). Každý zákazník si
vybere z předem připravených kartiček jednu, na které je stručný popis toho, co nakupuje
a jakým způsobem se při nákupu bude chovat. Úkolem prodávajících je reagovat na vzniklou
situaci tak, aby zákazník v žádném případě neodcházel s přesvědčením, že od tohoto prodejce
již nakupovat nebude.

Při zhodnocení očekávání a obav na závěr dne se jednotliví účastníci vrátí k tabuli, kde
jsou od začátku papírky s jejich obavami a očekáváními a slovně ohodnotí, zda se jejich
hrozby naplnili a zda byla uspokojena jejich očekávání. Pokud chtějí, mohou i ohodnotit
přístup lektora a celkový dojem z absolvovaného školení. Lektor na závěr všem poděkuje
za účast a s účastníky se rozloučí.

Zdroj: autor

