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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje rozhovorům s pracovníky, kteří dobrovolně odcházejí 

z organizace. V práci jsou identifikovány hlavní přínosy rozhovorů s odcházejícími 

pracovníky pro organizace, aspekty týkající se jejich podoby a průběhu i jejich moţné limity. 

Součástí práce je smíšené empirické šetření, jehoţ účelem je zjistit, jakým způsobem jsou 

rozhovory s odcházejícími pracovníky v praxi realizovány, jak jsou organizacemi vyuţívány 

a jakou s nimi mají pracovníci zkušenost. Cílem celé práce je na základě získaných poznatků 

o přínosech a limitech rozhovorů s odcházejícími pracovníky analyzovat potenciál jejich 

uplatňování pro organizace. 

 

Klíčová slova 

personální rozhovory, rozhovory s odcházejícími pracovníky, dotazování odcházejících 

pracovníků, rezignace pracovníků, retence pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on exit interviews as a method used by organizations in case of 

employee resignation. Firstly the main benefits for organizations are identified, secondly the 

specific aspects of conducting the interview and associated particularities are described, 

thirdly the limits of the scope of this method are discussed. Part of the thesis is own empirical 

project aiming to acquire key insights into using this method in practice by investigating the 

perspective and experience of participating employees and employers with the exit interviews. 

The overall objective of the thesis is to analyze the potential of exit interviews for 

organizations through learning the main benefits and limits of the method. 

 

Key words 

personnel interviews, exit interviews, exit surveys, employees resignation, employees 

retention 
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0 Úvod 

Rozhovor s odcházejícím pracovníkem je realizován v situaci, kdy pracovník není 

propuštěn ze strany organizace, nýbrţ odchází z vlastní vůle a podává výpověď. Vzhledem 

k tomu, ţe náklady na získávání, výběr, adaptaci či vzdělávání nových pracovníků jsou pro 

organizace velmi vysoké, měly by se v případě odchodu pracovníka aktivně zajímat, čím bylo 

jeho rozhodnutí podat výpověď způsobeno a jakými faktory byl ovlivněn. Jednu z metod, jak 

takové informace získat, představuje právě rozhovor s odcházejícím pracovníkem. 

Cílem mé práce je analyzovat potenciál rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

v organizacích na základě jejich identifikovaných klíčových přínosů a limitů. Cílem 

empirického šetření je zjistit, jakým způsobem jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky 

v praxi realizovány, jak jsou organizacemi vyuţívány a jakou s nimi mají pracovníci 

zkušenost. Výzkumný projekt je smíšený, provedený zaprvé formou individuálních rozhovorů 

s personalisty a manaţery, které se zabývaly aplikací rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

v jejich organizacích, zadruhé realizovaný formou dotazníkového šetření, v jehoţ rámci byli 

osloveni respondenti z pozice pracovníků, u nichţ bylo zkoumáno, jaké jsou jejich dosavadní 

zkušenosti s touto metodou.  

Obsah práce je strukturován pěti kapitolami. V první kapitole je pozornost věnována 

uvolňování pracovníků z organizace, jeho vnitřnímu členění a legislativní úpravě, dále tématu 

rezignace, jeho specifikům a důsledkům pro organizace. Ve druhé kapitole jsou představeny 

rozhovory s odcházejícími pracovníky, nejprve z hlediska jejich potenciálu spočívajícího 

v hlavních přínosech pro organizace a zásadních limitech, následně z hlediska průběhu 

a metodiky jejich vedení. Ve třetí kapitole je popsáno empirické šetření, jeho cíle, metodika 

a výsledky, jeţ jsou ve čtvrté kapitole diskutovány s prezentovanými teoretickými poznatky. 

V závěru práce jsou shrnuty a reflektovány získané poznatky.  

V odborných zdrojích dostupných v českém jazyce figuruje téma rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky jen velmi okrajově a ani v zahraniční odborné literatuře není příliš 

frekventované. Současně ţádný z odborných pramenů doposud nepřináší komplexní 

zpracování problematiky. Ve své práci jsem usilovala o ukotvení tématu na základě 

aktuálních studií (rešerši zdrojů jsem prováděla v českém, anglickém a francouzském jazyce). 

Avšak z důvodu zajištění dostatečné teoretické opory tvoří značnou část odkazovaných 

odborných pramenů i starší publikace.  

Teoretickými východisky pro mou práci byly, v rámci témat uvolňování pracovníků 

z organizace včetně moţnosti jejich rezignace, poznatky čerpané z českých publikací zejména 
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z monografie Personální činnosti a metody personální práce Renaty Kocianové, knihy Řízení 

lidských zdrojů Josefa Koubka či z českého překladu publikace Michaela Armstronga Řízení 

lidských zdrojů. Jako hlavní metodologickou oporu svého empirického šetření jsem vyuţila 

knihu Kapitoly metodologie sociálních výzkumů Jiřího Reichela. V domácích odborných 

pramenech je v rámci kapitol věnovaných uvolňování pracovníků detailně zpracována 

problematika propouštění, avšak téma rezignace pracovníků a rozhovorů s těmito 

odcházejícími pracovníky bývá zmiňováno jen okrajově. Z toho důvodu jsem čerpala 

především ze zahraničních odborných zdrojů, které představuje např. článek Beth Carvinové 

New Strategies for Making Exit Interviews Count, studie Jamese Neala Employee Turnover 

and the Exit Interview, publikace Exit Interviews Can Provide Valuable Feedback od Debbie 

Schachterové, článek Wooda a Karaua Preserving Employee Dignity during the Termination 

Interview: An Empirical Examination, text The Exit Interview: A Goldmine of Information 

Patricie Buhlerové či výzkum autorů Spaina a Groysberga  Making Exit Interviews Count: 

This Underused Practice Can Be a Powerful Tool for Retention. Vyuţila jsem také studie 

Roberta Giacaloneho jako např. Validity of Exit Interviews, dále Are Exit Interviews and 

Surveys Really Worth the Time and Effort? nebo Motivation for and Prevention of Honest 

Responding in Exit Interviews and Surveys.  

 

 

 

Ráda bych poděkovala PhDr. Renatě Kocianové, PhD. za vedení mé práce, 

konstruktivní podněty a cenné připomínky při jejím zpracování a také za čas a podporu, 

kterou mi při psaní poskytla. 
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1 Uvolňování pracovníků z organizace a rezignace pracovníků 

Uvolňování pracovníků z organizace je termín, jenţ obecně zastřešuje rozvázání 

pracovní spolupráce a odchod pracovníka z organizace z různých důvodů a za různých 

podmínek, který v některých situacích být můţe iniciován zaměstnavatelem, v jiných naopak 

můţe jít o iniciativu ze strany samotného pracovníka (Kocianová, 2010, s. 191). Podle 

Armstronga (2015, s. 311) proces uvolňování zahrnuje „… propouštění zaměstnanců 

z důvodu nadbytečnosti, popřípadě z jiných důvodů, nebo uvolňování zaměstnanců 

v souvislosti s jejich odchodem do starobního důchodu.“ Výčet však není kompletní, jelikoţ 

důvody uvolňování mohou být rozmanitější. Kocianová oproti tomu uvádí širší typologii 

forem uvolnění zaměstnanců z organizace. Mezi trvalé způsoby ukončení pracovního poměru 

řadí propuštění, rezignaci, penzionování či úmrtí pracovníka. Dočasnými odchody pak dle 

autorky mohou být mj. „… odchod na mateřskou dovolenou, do veřejných funkcí, do škol, na 

dlouhodobé stáţe apod.“ (Kocianová, 2010, s. 191) Koubek tyto způsoby trvalého ukončení 

pracovního poměru či dočasného odchodu nazývá pojmem „pasivní vnější mobilita.“ 

(Koubek, 2009. s. 242) Pro jednoznačnost výkladu povaţuji za nezbytné na úvod alespoň 

velmi stručně vyjasnit terminologii spojenou s procesem uvolňování zaměstnanců: 

„… v případech, kdy jde o iniciativu firmy, mluvíme o propouštění pracovníků, jde-li 

o iniciativu pracovníků, mluvíme o rezignaci.“ (Koubek, 2007, s. 208)  

 Uvolňování pracovníků stejně jako všechna práva a povinnosti týkající se 

zaměstnávání osob v České republice upravuje především Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Pro účely této práce bude uvolňování pracovníků chápáno ve smyslu obou forem 

pracovněprávních vztahů, čili jak definuje zákon: „… pracovních poměrů i právních vztahů 

zaloţených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ (zákoník práce, hlava I, 

§ 3) Existují v něm čtyři formy rozvázání pracovního poměru, a to cestou dohody, výpovědi, 

okamţitého zrušení či zrušení ve zkušební době. Specifickou variantou jsou pracovní poměry 

na dobu určitou, jeţ jsou skončeny uplynutím sjednané doby (zákoník práce, hlava IV, § 48). 

„Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí 

pracovní poměr sjednaným dnem.“ (zákoník práce, hlava IV, § 49) Zákoník práce jmenuje 

dva způsoby ukončení pracovního poměru výpovědí – můţe být dána zaměstnavatelem 

zaměstnanci, to však pouze v zákonem striktně vymezených případech, nebo naopak 

zaměstnancem podána zaměstnavateli, a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. 

V kaţdém případě musí být předána písemně, ať uţ zaměstnancem zaměstnavateli, či 

zaměstnavatelem zaměstnanci (zákoník práce, hlava IV, § 50). Okamţité zrušení se pak 
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uplatňuje především ze zdravotních důvodů či pokud nebyla zaměstnanci náleţitě vyplacena 

jeho mzda. Aţ na výjimky prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po podání 

výpovědi nastává období výpovědní doby, pokud není písemnou smlouvou určeno jinak, 

zpravidla trvá dva měsíce a je ukončeno k poslednímu dni daného kalendářního měsíce 

(zákoník práce, hlava IV, § 51).  

Z podstaty zvoleného tématu vyplývá, ţe pozornost je věnována především případům, 

kdy iniciativa odejít ze zaměstnání leţí na straně zaměstnance či pracovníka s dohodou mimo 

pracovní poměr, ať uţ je konkrétní právní forma pracovního poměru a forma jeho ukončení 

jakákoliv (výjimkou jsou důvody opravňující zaměstnance dle zákona k okamţitému zrušení 

pracovního poměru, kdy je příčina jeho odchodu zcela evidentní).  

 Rezignací se rozumí ukončení pracovní spolupráce a odchod pracovníka z organizace 

za podmínky, ţe je dobrovolný a iniciovaný ze strany zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele. 

Rezignace zaměstnanců je také úzce propojena s širším termínem fluktuace, která je však 

sama o sobě mimořádně komplexním jevem, a proto není záměrem mé práce zkoumat 

a vyjadřovat se k jejím příčinám. Za účelem tematické konzistence i zachování stručnosti 

a relevance textu tak je fluktuace chápána pouze jako pozadí situace, při níţ zaměstnanci ze 

svobodné vůle opouštějí zaměstnavatele a kdy se od nich organizace následně formou 

rozhovorů snaţí získat klíčové informace s odchodem spojené.  

V souvislosti s rezignacemi pracovníků existuje velmi podstatná skutečnost, která má 

dále vliv i na podobu následného rozhovoru, a to jaké jsou důvody, které vedly pracovníka 

k rozhodnutí danou organizaci opustit. V odborné literatuře se tak mluví o tzv. vyhnutelném 

a nevyhnutelném odchodu (Neal, 1989, s. 33; Lefkowitz, Katz, 2006, s. 454). Vyhnutelné 

důvody jsou podle Neala ty, jeţ mohou být ovlivněny zaměstnavatelem, jako například jím 

nastavené pracovními podmínky v oblasti náplně a výkonu práce, finančního ohodnocení či 

pracovního prostředí, případně také další aspekty jako vztahy na pracovišti, pracovní 

spokojenost atd. Naopak nevyhnutelné důvody představují ty, v jejichţ usměrňování má 

vedení podniku jen velmi omezené moţnosti a jeţ jsou často spojeny spíše s osobními 

záleţitostmi nezávislými na konkrétní společnosti, kdy se jedná například o odchod do penze, 

odchod na mateřskou či rodičovskou dovolenou, stěhování apod. (Neal, 1989, s. 33). V pojetí 

problematiky Lefkowitze a Katze je na fluktuaci zaměstnanců nahlíţeno skrze lokalizaci její 

příčiny – pokud leţí vně organizace, nepředstavuje pro management takové riziko, jako 

v momentě, kdy je příčinou rezignace určitý fenomén uvnitř firmy (Lefkowitz, Katz, 2006, 

s. 454). Odborníci se tak shodují, ţe skutečnost, ţe pracovník dobrovolně opouští 
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zaměstnavatele z důvodu přechodu k zaměstnavateli jinému, je obvykle výsledkem 

negativního vyhodnocení různých aspektů jeho práce právě v rámci současné organizace 

(Jurkiewicz a kol., 2002, s. 53). Pro zaměstnavatele by proto mělo být zásadní zjistit, zdali 

tato osoba odchází z důvodu nepříznivých pracovních podmínek, špatného pracovního 

kolektivu, neshod s nadřízeným, nevyhovující náplně práce či z jiné příčiny, která by mohla 

potenciálně ohrozit jeho organizaci a zbývající zaměstnance.  

Rezignace zaměstnanců můţe mít pozitivní i negativní dopady na organizaci. 

Pomineme-li moţný nepříznivý vliv odchodu oblíbeného kolegy či manaţera na kohezi týmu, 

který na pracovišti zůstává, Buhlerová, Neal i Armstrong konstatují, ţe ztráta kvalitního 

personálu je pro společnost obecně problematická především z finančního hlediska. Pozornost 

managementu se na fluktuaci zaměstnanců logicky zaměřuje skrze kalkulování s ní spojených 

nákladů, které, jak potvrzují odborné prameny, pro organizaci nejsou zanedbatelné. Nahrazení 

zaměstnanců je finančně velmi náročný proces, jelikoţ zahrnuje mj. čas a prostředky na 

získání, adaptaci a školení nového zaměstnance, který navíc obvykle po určitou dobu 

vykazuje menší produktivitu neţ ostatní členové týmu, ale také náklady spojené s niţším 

výkonem stávajících pracovníků, kteří nově příchozímu pracovníkovi pomáhají, 

a v neposlední řadě i výdaje v podobě času personalistů a manaţerů potřebného na řešení 

souvisejících procesů a další administrativy (Buhler, 2011, s. 11; Neal, 1989, s. 33–34; 

Armstrong, 2015, s. 304). Vysoká fluktuace předznamenává niţší produktivitu a horší 

výkonnost a naopak stabilní kolektiv kvalitních zaměstnanců přináší podnikům lepší výsledky 

a konkurenční výhodu. Tuto konkurenční výhodu, k níţ můţe rozhovor s odcházejícími 

zaměstnanci přispět, reflektují i Spain a Groysberg a potvrzují, ţe se nacházíme se v době 

znalostní ekonomiky, v níţ jsou zkušení zaměstnanci nejcennější devizou všech organizací. 

Ty by proto nutně měly mít zájem na tom, aby různými metodami zjišťovaly, proč v ní 

pracovníci zůstávají či naopak z jakých důvodů ji opouštějí (Spain, Groysberg, 2016, s. 90).  

Na druhou stranu je při posuzování negativních dopadů fluktuace pracovníků na 

organizaci vhodné vzít v úvahu, ţe kaţdý odchod zaměstnance není nezbytně neţádoucí a ţe 

ne všem rezignacím by se měla společnost snaţit zamezit. Z hlediska organizace lze totiţ dle 

Holtomové rozlišovat mezi funkční a dysfunkční fluktuací, přičemţ její vedení by se mělo 

zajímat především o to, kteří pracovníci firmu opouštějí – zdali ti výkonní, jeţ by si přála 

udrţet (tj. dysfunkční varianta), či naopak ti méně přínosní, jejichţ odchod nebude pro 

společnost znamenat ztrátu a kteří pak pro společnost představují elementy fluktuace funkční 

(Holtom a kol., 2005, s. 338). Podle Nealova tvrzení můţe být odchod některých 

postradatelných pracovníků také přínosný, protoţe dává ostatním členům kolektivu příleţitost 
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kariérního postupu v rámci organizační hierarchie, můţe přispět ke zlepšení vztahů na 

pracovišti, napomáhá udrţet mzdy na stabilní úrovni či je příleţitostí pro získání nových 

zaměstnanců, kteří mohou do podniku vnést nové nápady a zkušenosti (Neal, 1989, s. 33). 

V kaţdém případě pokud pracovník podá výpověď, mělo by k ní být přistupováno s velkou 

obezřetností. Můţe totiţ dojít k situaci, ţe rezignace je výsledkem impulzivního rozhodnutí 

v určité náročné nebo vypjaté chvíli. Z toho důvodu se doporučuje, aby personalista vyčkal 

alespoň 24 hodin, neţ ji oficiálně přijme, jelikoţ během této doby se můţe situace uklidnit 

a zaměstnanec by pak mohl svého náhlého rozhodnutí litovat (Resignations & Exit 

Interviews, HRINZ).  

Rezignace je v rámci mé práce tedy chápána především jako situace, kdy je pro 

společnost odchod daného zaměstnance vnímán jako neţádoucí, a který je 

způsoben vyhnutelnými příčinami spočívajícími uvnitř organizace. To je pro zaměstnavatele 

zcela klíčový moment, který by měl ve vlastním zájmu bezpodmínečně vést organizaci 

k tomu, aby byl se zaměstnancem proveden závěrečný rozhovor. Je ovšem namístě zdůraznit, 

ţe ať uţ je důvod rezignace jakýkoliv, interview, které můţe napomoci k identifikaci důvodů, 

kvůli nimţ se zaměstnanec rozhodl z organizace odejít, by mělo proběhnout v kaţdém případě 

a s kaţdým odcházejícím pracovníkem. 
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2 Rozhovory s odcházejícími pracovníky 

 Rozhovory manaţerů, personalistů či členů vedení s pracovníky jsou jednou ze 

základních metod personální práce a představují jeden z pilířů komunikace v rámci 

organizace. Technika rozhovorů se ve firmách uplatňuje při mnoha různých příleţitostech, 

například dle Bělohlávkova výčtu v podobě výběrových pohovorů při výběru zaměstnanců, 

průběţných hodnotících pohovorů pracovníků s jejich nadřízenými, interview s dobrovolně 

odcházejícími zaměstnanci, náročných propouštěcích rozhovorů a v mnoha jiných dalších 

situacích (Bělohlávek, 2009, s. 14–15). Díky tomu, ţe rozhovory poskytují široký prostor pro 

vysvětlení různých skutečností a obvykle dávají moţnost vyjádření názoru všech přítomných 

účastníků, jsou přínosnou metodou vyuţívanou i v těch nejcitlivějších pracovních situacích, 

kupř. při propouštění (Wagnerová, 2011, s. 101). Reichel rozděluje rozhovory dle zvolené 

metodiky na strukturované, polostrukturované či nestrukturované (resp. volné) v závislosti na 

míře rigidity předem stanoveného scénáře s otázkami či naopak míře volnosti konverzace 

a moţnosti adaptace na míru konkrétní situaci s konkrétními partnery, přičemţ kladené otázky 

mohou být ve všech typech rozhovoru otevřené či uzavřené (Reichel, 2009, s. 102, 111–112). 

Vhodnost vyuţití dané formy a způsobu rozhovoru se odvíjí od konkrétní situace a účelu, 

k němuţ má rozhovor slouţit. Rozhovor samotný můţe mít oproti jiným metodám mnoho 

výhod (jako např. získání komplexních informací, vyšší autentičnost či menší formálnost) 

i nevýhod (mezi nimi mj. obtíţnější zpracování získaných dat či moţná komunikační bariéra 

vycházející z nepříznivého vztahu přítomných stran), nicméně v kaţdém případě představuje 

pro personalisty i manaţery klíčový způsob komunikace se zaměstnanci. 

Na rozhovory s personálem můţe být nahlíţeno jako na zásadní součást nepsané 

psychologické smlouvy a tzv. hlasu zaměstnance, čili „… práva pracovníků vyslovovat se 

k záleţitostem, které se jich v organizaci týkají.“ (Armstrong, 2007, s. 653) Jednou 

z moţností, jak lze přispívat k utvrzování této psychologické smlouvy, je soustavná 

komunikace a jednání se všemi lidmi v rámci organizace jako s důleţitými zainteresovanými 

aktéry, týká-li se jich daná záleţitost (Armstrong, 2015, s. 485). Právě díky tomu, ţe metoda 

nejenţe umoţňuje manaţerům komunikovat shora s podřízenými, zaměstnancům adresovat 

jejich různé podněty zdola vedení, ale i hovořit spolu jako rovnocenní partneři, mohou 

rozhovory napomáhat k budování vztahu mezi jednotlivými aktéry. Avšak ve chvíli, kdy 

dochází k dobrovolnému opouštění společnosti pracovníkem, vyvstává riziko, ţe dobré vztahy 

mezi firmou a jejími zaměstnanci budou zásadně či nenávratně narušeny. 

„Nezřídka v důsledku rezignace pracovníka dochází ze strany organizace (zejména 

nadřízeného) k přerušení komunikace s pracovníkem. Je to chyba, protoţe je pro obě strany 
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prospěšné, rozcházejí-li se v dobrém. Rozchodem v dobrém můţe organizace případně 

ovlivnit i budoucí jednání pracovníka vůči ní a rozhovor s odcházejícím pracovníkem můţe 

poskytnout velmi cenné informace o situaci na pracovišti.“ (Kocianová, 2010, s. 191–192)  

Ukazuje se, ţe unikátní příleţitost, kterou rozhovor s odcházejícím pracovníkem 

představuje a díky níţ můţe zaměstnavatel získat od zaměstnance cennou zpětnou vazbu, 

nemusí být v personální praxi organizací vţdy plně doceněna a vyuţita. Schachterová 

poznamenává, ţe vzhledem k tomu, ţe po podání výpovědi a ukončení pracovní spolupráce 

pracovník uţ nikdy v budoucnu nemusí být motivován se do organizace vrátit, můţe rozhovor 

s tímto odcházejícím pracovníkem představovat jedinou šanci, jak vytěţit maximum 

potřebných informací, kterou není vhodné promeškat. Navzdory těmto skutečnostem je 

v současnosti mnoha organizaci význam procedury stále přehlíţen (Schachter, 2005, s. 9). 

Dalším důvodem, kvůli němuţ není tato strategická příleţitost všemi společnostmi plně 

vyuţívána, můţe být nedostatek kapacit manaţerů a personalistů rozhovor s odcházejícími 

pracovníky vést či dokonce jejich přílišná laxnost v postoji k problematice – Bruce 

upozorňuje, ţe vybere-li manaţer či personalista při výběrovém pohovoru nevhodného 

kandidáta, můţe to být v organizaci, která tak zbytečně vynaloţila určité finanční prostředky, 

vnímáno jako jeho pochybení. Ovšem na správnost a pečlivost provedení výstupního 

rozhovoru můţe tazatel dbát uţ méně, jelikoţ pro firmu to jiţ neznamená přímé náklady a za 

případná pochybení bude personalista či manaţer méně pravděpodobně sankcionován (Bruce, 

1988, s. 105).     

2.1 Potenciál rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

Ačkoliv jsou přínosy uplatňování rozhovorů s odcházejícími pracovníky pro 

organizace a její zaměstnance vzájemně provázané, lze je kategorizovat do několika 

tematických okruhů. Odborníci identifikovali několik hlavních funkcí rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky a oblastí, k nimţ můţe jejich provedení pozitivně přispívat – jsou 

jimi diagnostika současného stavu a příleţitost strategických změn, získání informací 

induktivní cestou skrze dojmy a názory pracovníků, moţnost osobní emoční katarze 

zaměstnance opouštějícího společnost a public relations funkce, která kladně působí interně 

na setrvávající zaměstnance a rovněţ i vně firmy (Giacalone a kol., 2003, s. 399; 1999, 

s. 310). Neţ budou popsány jednotlivé přínosy této metody, je nutné ozřejmit, jak upozorňuje 

McConnell, ţe ambicí rozhovorů s rezignujícími pracovníky rozhodně není nabídnout 

okamţité řešení v otázce posílení retence pracovníků, a management proto jistě nemůţe 

očekávat, ţe bude-li metoda do organizace zavedena, zamezí okamţitě odchodu kaţdého 
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zaměstnance, který zvaţuje organizaci opustit. Tyto rozhovory nelze chápat jako instantní 

řešení problémů fluktuace, nýbrţ jako strategickou investici přispívající k prevenci 

potenciálních problémů v organizaci a k nalezení východiska z nich (McConnell, 1992, s. 3).  

Rozhovory s odcházejícími pracovníky navíc, coţ je jejich klíčovou hodnotou, 

v případě standardizovaného a pravidelného získávání dat umoţňují společnosti nad rámec 

dílčích problémů vysledovat určité obecné trendy nebo opakující se motivy, coţ je cíl, o jehoţ 

dosaţení by všechny organizace měly v dlouhodobém horizontu usilovat (McConnell, 1992, 

s. 8). Lze shrnout, ţe mezi hlavní přínosy, jeţ správně provedené závěrečné interview 

s rezignujícím pracovníkem můţe pro zaměstnavatele mít a na nichţ se odborná literatura 

shoduje, patří schopnost identifikovat hlavní příčiny dobrovolného odchodu zaměstnance, 

přesvědčit jej k setrvání v organizaci, vytěţit důleţité informace pro odhalení problémů 

týkajících se práce a usnadnit jejich nápravu, dát zaměstnanci moţnost doporučit za sebe 

náhradu a zachovat s ním dobré vztahy i po ukončení pracovního poměru (Johns, Singer, 

2007, s. 2).  

2.1.1 Přínosy rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti identifikace 

problémů a zvýšení retence pracovníků v organizaci 

Z mnoha odborných pramenů věnujících se tematice vyplývá, ţe největší hodnota 

rozhovorů s odcházejícími pracovníky pro organizaci spočívá v moţnosti odhalit 

problematické, nefunkční či nevhodně nastavené procesy a podmínky. Pochopení příčin 

a motivů, proč lidé podnik dobrovolně opouštějí, umoţňuje organizaci následně 

implementovat určité změny, které mohou přispět k redukci míry fluktuace a s ní spojených 

nákladů (Buhler, 2011, s. 11). Problematické záleţitosti, jeţ lze díky uskutečňování rozhovorů 

s rezignujícími pracovníky odhalit a následně odstranit, se mohou vyskytovat nejen v rovině 

nastavených pracovních procesů, postupů či podmínek, nýbrţ také v oblasti interpersonálních 

aspektů, jako je např. nízká kvalita a efektivita komunikace, neshody v rolích v rámci 

společnosti či dysfunkční vztahy mezi spolupracovníky. (Dále bude vysvětleno, ţe u první 

skupiny je potenciál rozhovoru získat klíčové informace významný, avšak v druhé skupině 

problémů jsou jeho moţnosti výrazně limitované.) 

Nejen, ţe je probíraná metoda nejlepším způsobem zjištění příčin odchodu pracovníka, 

tento moment mimo jiné dle Schachterové představuje poslední šanci pro udrţení 

zaměstnance v organizaci, pokud není pro odchod ještě definitivně rozhodnut (Schachter, 

2005, s. 9). Jak bylo zmíněno výše, interview s odcházejícím pracovníkem můţe za určitých 

okolností (např. je-li zaměstnanec ochoten na základě dohody se zaměstnavatelem rozhodnutí 
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odejít z organizace ještě zváţit aj.) plnit i důleţitou persvazivní funkci, která můţe slouţit ke 

včasnému vyřešení problematických aspektů práce, poskytnutí argumentů pro setrvání 

zaměstnanců ve společnosti, a v konečném důsledku tak vést ke sniţování míry fluktuace 

pracovníků. Pokud je však rozhodnutí opustit společnost jiţ konečné a neměnné, podle 

Buhlerové (2011, s. 13) má v rámci tohoto interview rezignující zaměstnanec také příleţitost, 

aby za sebe případně doporučil náhradu. 

Buhlerová uvádí, ţe právě manaţeři či nadřízení bývají často jmenováni jako jedna 

z příčin vedoucích k rezignaci jejich podřízených. Cílem kaţdého správně vedeného 

rozhovoru s odcházejícím pracovníkem by proto mělo být usilovat o překonání případné 

nadměrné formálnosti ve prospěch identifikování skutečných důvodů, proč se tito 

zaměstnanci rozhodli firmu opustit, a zjištění jakou roli v tomto rozhodnutí hrál jejich 

nadřízený (Buhler, 2011, s. 13). Interview s odcházejícími pracovníky je podle Giacaloneho 

vhodnou metodou i pro dohled nad dodrţováním etických zásad v pracovních vztazích 

a analýzu všeobecného etického klimatu v organizaci. Jedná se o okamţik, kdy se 

zaměstnanci zpravidla necítí být pod hrozbou nějakého trestu za vyjádření svého názoru 

týkajícího se např. citlivé oblasti dodrţování etických norem na pracovišti, jsou proto 

mnohem otevřenější, coţ v závěru umoţňuje společnosti získat velmi komplexní a validní 

data (Giacalone a kol., 2003, s. 398, 408). Zde se však rozhovory s odcházejícími pracovníky 

přibliţují ke svým limitům, jelikoţ generování kvalitních dat právě v případě neshod 

s nadřízeným či managementem můţe být ve skutečnosti cíl velmi ambiciózní a obtíţně 

realizovatelný (viz kap. 2.1.4). 

Dle teoretických zdrojů jsou ve většině případů rozhovory s odcházejícími pracovníky 

vedeny personalisty, kteří se během nich soustředí především na ty aspekty a oblasti, nad 

kterými mají kontrolu a které mohou v rámci své pozice v organizaci ovlivnit.  Mezi okruhy 

jejich zájmu obvykle patří například odměňování, pracovní podmínky, příleţitosti k rozvoji 

kariéry, kvalita a kvantita náplně práce či spokojenost zaměstnance s ní (Findlay, 2003, 

s. 129). Otázky pokládané v průběhu rozhovorů typicky směřují do oblasti zaměstnaneckých 

benefitů a odměňování, jelikoţ to jsou záleţitosti, které bývají do velké míry v kompetenci 

personálního oddělení a které mohou být ve srovnání s jinými aspekty práce relativně 

operativně upraveny. Pokud rezignující pracovníci poskytnou organizaci zpětnou vazbu 

v oblasti odměňování, můţe personální oddělení zjistit, jaká je pozice jejich společnost 

v rovině mzdového ohodnocení vůči konkurenci, a podle toho adekvátně reagovat (Buhler, 

2011, s. 11).  
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Společnost můţe rovněţ získat cenná data týkající se vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, kteří mohou odcházet např. z důvodu (reálné či subjektivně vnímané) 

nedostatečné kvalifikace pro danou pozici, kterou jim organizace měla zajistit, a nezajistila 

(Buhler, 2011, s. 11). Nadstandardní pozornost by měli personalisté či manaţeři věnovat těm 

zaměstnancům, kteří do podniku nastoupili nedávno a po krátké době se rozhodli jej opustit. 

Taková situace můţe signalizovat problémy při analýze pracovních míst, získávání a výběru 

pracovníků – v tomto případě totiţ existuje jistá pravděpodobnost, ţe mohly nastat 

diskrepance mezi očekáváním nového zaměstnance ohledně jeho budoucí pozice a výslednou 

reálnou podobou práce u zaměstnavatele (Buhler, 2011, s. 13; Bednář, 2013, s. 207). Díky 

závěrečnému rozhovoru se personální oddělení či vedení podniku můţe o takovém nedostatku 

dozvědět, pokusit se jej optimalizací těchto procesů vyřešit, a sníţit tak míru fluktuace nově 

přijatých zaměstnanců.  

Je třeba podotknout, ţe zpětná vazba, jiţ odcházející zaměstnanci poskytují, 

neumoţňuje pouze rozpoznat slabá místa v personálním managementu organizace, která 

znamenají prostor pro zlepšení, ale kromě toho také identifikovat silné stránky a dobrou praxi 

v daném oddělení či v určitých procesech, jeţ by mohla být aplikována v jiné části 

organizace. Výstupy z rozhovoru s odcházejícími zaměstnanci rovněţ umoţňují zhodnotit 

efektivitu zavedených opatření a případných snah o zlepšení pracovních podmínek a odhalit 

kritická místa v personálním řízení organizace, která by mohla v budoucnu mít rozsáhlejší 

důsledky (Carvin, 2011, s. 1). Ideálním stavem, kvůli němuţ by měly být rozhovory 

s rezignujícími pracovníky do chodu organizace implementovány a jehoţ by se měli 

zaměstnavatelé snaţit dosáhnout, je (resp. správně by měla být) proaktivita personalistů 

a manaţerů v odhalování potenciálních hrozeb v oblasti fluktuace zaměstnanců tak, aby se 

případným krizím předešlo dříve, neţ nastanou (Giacalone, Duhon, 1990, s. 89).  

2.1.2 Přínosy rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti zachování dobrých 

vztahů organizace se zaměstnanci 

Rozhovor s rezignujícím pracovníkem přináší výhody nejen organizaci, nýbrţ v jistém 

smyslu i odcházejícímu zaměstnanci. Jelikoţ závěrečný rozhovor můţe pro zaměstnance 

představovat určitý symbolický moment rozloučení s jeho dosavadním pracovním místem 

a zaměstnavatelem, jemuţ má příleţitost sdělit vše, co povaţuje za nezbytné, v souvislosti 

s odchodem z firmy tak můţeme mluvit o závěrečném rozhovoru jako o součásti výše 

zmíněné nepsané psychologické smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V rámci 

této smlouvy zaměstnanec očekává oboustranný reciproční vztah, a tudíţ rozhovor 
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představuje projev zájmu od společnosti, se kterou spolupracoval, o jeho pocity, názory nebo 

návrhy (Wood, Karau, 2009, s. 521; viz také kapitola 2). Z uvedeného vyplývá, ţe dobře 

provedené interview můţe pomoci rezignujícímu zaměstnanci při překonávání emočně 

vypjatého období, jímţ rozhodnutí podat výpověď a ukončit pracovní působení u dané 

organizace je (Buhler, 2011, s. 11). 

Jiţ bylo v tvrzeních mnoha odborníků akcentováno, ţe zaměstnanci a jejich zkušenosti 

jsou klíčovým faktorem úspěchu společnosti na trhu, jsou jejím ceněným kapitálem, a mají 

proto také podíl na intelektuálním vlastnictví celé organizace. Rozhovor s pracovníkem, 

s nímţ firma ukončuje pracovní poměr, je z toho důvodu podle odborné literatury vhodnou 

chvílí, kdy ošetřit práva a povinnosti obou stran navazující na rozvázání pracovního vztahu. 

Aby se předešlo eventuálním budoucím konfliktům, je prospěšné během rozhovoru definovat 

související pracovněprávní náleţitosti a jednoznačně stanovit, ţe po opuštění organizace 

zaměstnanec jiţ nemá ţádný nárok ani právo na intelektuální vlastnictví dané společnosti 

(Cundiff, 1993, s. 159–160;  Kulik a kol., 2015, s. 908).   

Dalším důleţitým přínosem aplikace této metody personálního řízení organizace je, ţe 

uskutečňováním rozhovorů management nejen těm odcházejícím, nýbrţ všem zaměstnancům 

projevuje důvěru a ukazuje, ţe jim naslouchá, ţe podněty vzešlé z jejich řad jsou pro něj 

cenné a ţe mu mínění pracovníků není lhostejné. Také tím dává jasně najevo, ţe se zasazuje 

o neustálé zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek pro svůj personál 

(Schachter, 2005, s. 9). I přesto, ţe výzkumy doposud nebyla dokázána přímá kauzalita 

implementace této metody a sniţování míry fluktuace zaměstnanců, lze se logicky domnívat, 

ţe angaţovaní a spokojení zaměstnanci budou méně pravděpodobně firmu opouštět a naopak 

budou mít větší zájem v ní setrvat a spolupodílet se na jejím rozvoji. A právě uplatňování 

rozhovorů s rezignujícími pracovníky, jeţ ukazuje zaměstnancům, ţe na jejich názoru vedení 

podniku záleţí, můţe míru jejich angaţovanosti, potaţmo retence zvyšovat (Spain, 

Groysberg, 2016, s. 90).  

Lze tedy shrnout, jak vyplývá z Knouseho studie, ţe rozhovor má pro obě strany 

pracovního vztahu nezanedbatelný potenciál, jelikoţ slouţí jako zdroj dat, která mohou 

pomoci diagnostikovat problémy v organizaci, vést k jejich nápravě a následně sníţit počty 

odcházejících zaměstnanců, jeţ se buď přímo cestou rozhovoru, nebo na základě zavedení 

změn v daných problematických oblastech podaří přesvědčit, aby ve společnosti setrvali 

(Knouse a kol., 1997, s. 439). Ze všech výše jmenovaných poznatků odborných zdrojů 

jednoznačně vyplývá, ţe rozhovor s odcházejícími pracovníky by měl být jedním ze 
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základních nástrojů péče o lidský kapitál společnosti a nezbytnou součástí efektivního 

managementu fluktuace pracovníků, který nejenţe umoţňuje zaměstnanci důstojné rozloučení 

s dosavadním zaměstnavatelem, ale také poskytuje vedení společnosti a jejímu 

a personálnímu oddělení cennou zpětnou vazbu týkající se mnoha aspektů stávajících 

pracovních podmínek a jejich případného zlepšení (Neal, 1989, s. 39; Spain, Groysberg, 2016, 

s. 95).  

2.1.3 Přínosy rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti budování dobrého 

jména organizace 

Další výhodou jiţ rozhovor s odcházejícími pracovníky pro organizaci má, je jeho 

vyuţití jako jednoho z nástrojů public relations organizace a budování jejího dobrého jména. 

Uplatňováním interview s odcházejícími pracovníky, korektním rozloučením a etickým 

zacházením s nimi i za situace dobrovolného ukončení pracovního působení firma totiţ také 

přispívá k budování svého pozitivního renomé jako solidního zaměstnavatele. Autoři se 

shodují, ţe pracovník, který u zaměstnavatele absolvoval konstruktivní a korektní závěrečný 

rozhovor, bude díky tomu o svém bývalém zaměstnavateli pravděpodobně dále hovořit spíše 

v příznivějším světle, a to jak s bývalými kolegy, tak i s osobami mimo organizaci. Můţe tak 

danou společnost například doporučit dalším kandidátům či zájemcům o práci (Buhler, 2011, 

s. 12; Spain, Groysberg, 2016, s. 92). 

Rozhovoru s rezignujícími zaměstnanci by měla být organizací věnována významná 

pozornost především v případě, ţe pracovníci odcházejí, jelikoţ si hledají nové pracovní 

příleţitosti u konkurence. Wood a Karau uvádějí, ţe vzhledem k tomu, ţe závěrečný rozhovor 

je situací, kdy můţe zaměstnanec poskytnout uţitečnou zpětnou vazbu na stávající organizaci 

jako zaměstnavatele a zároveň (v případě, jiţ dohodnutého nástupu do jiné organizace) blíţe 

popsat parametry nabídky spolupráce u jiné společnosti, představuje tato metoda moţnost 

získat klíčové informace o dění na pracovním trhu, zvyšovat tak konkurenceschopnost vlastní 

společnosti a udrţet si kvalitní personál. V tom případě by personalista či nadřízený neměl 

k rozhovoru se zaměstnancem, jenţ organizaci dobrovolně opouští, přistupovat pouze jako 

k nutné formalitě, nýbrţ jako k unikátní příleţitosti, kterou lze vhodně vyuţít ve prospěch 

společnosti, a vedle toho ji rovněţ vnímat jako součást vytváření dobré reputace a dobré 

pověsti organizace na trhu práce (Wood, Karau, 2009, s. 519). 
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2.1.4 Limity rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti kvality získaných 

informací 

Rozhovor musí pro to, aby byl efektivní a znamenal tak pro organizace skutečný 

přínos, splňovat dva základní poţadavky. Musí být veden strategicky k dosaţení cíle, tedy aby 

se z něj tazatel dozvěděl všechny informace, které potřebuje získat. Zadruhé by měl přinést 

takové informace takovým způsobem, ţe je bude následně moţné dále analyzovat, vyuţívat 

a vyvozovat z nich náleţité závěry (Carvin, 2011, s. 1). Je-li tedy rozhovor veden neefektivně 

a povrchně bez hlubšího zájmu o projednávané záleţitosti, nejsou-li správně kladeny otázky 

tak, aby odhalily skutečné příčiny odchodu, nebo není-li pozornost věnována relevantním 

a klíčovým aspektům, pak je i přes realizování metody její přínos pro organizaci výrazně 

niţší. 

Nejčastěji je objektem odborných kritických diskuzí kvalita (myšleno komplexnost 

a pravdivost) získaných dat, která jsou závislá pouze na osobě odcházející ze společnosti a její 

vůli uvést pravdivé či nepravdivé důvody a poskytnout komplexní či dílčí informace, které 

zároveň mohou být tazatelem následně obtíţně ověřitelné. Na související riziko vědomého 

i nevědomého zkreslování poskytnutých informací upozorňují experti dle Giacaloneho 

a Duhona (1990, s. 84) uţ od počátků vyuţívání této techniky. Kuliková a kolektiv zjistili, ţe 

leţí-li příčina odchodu pracovníka v nespokojenosti a problémech ve stávajícím zaměstnání 

a nikoliv v lepších či odlišných příleţitostech v rámci nového pracoviště (tj. pokud tato osoba 

volí změnu zaměstnání hlavně z důvodu, ţe jiţ nechce pracovat pro dosavadní organizaci, 

a nikoliv primárně proto, ţe by chtěla pracovat pro zaměstnavatele nového), dramaticky se 

sniţuje ochota tohoto zaměstnance informace o příčinách své nespokojenosti s personalistou 

či nadřízeným sdílet (Kulik a kol., 2015, s. 907).  

Zaměstnanec, který opouští organizaci, mimo to nemusí mít motivaci poskytovat firmě 

uţitečné a věcné informace. Důvodem můţe být lhostejnost vůči zaměstnavateli, od něhoţ 

odchází, pocit osobní křivdy, nebo také skutečnost, ţe z rozhovoru a poskytování informací 

zaměstnavateli pro něj jiţ neplyne ţádný osobní prospěch (Lefkowitz, Katz, 2006, s. 445; 

Knouse a kol., 1997, s. 440). Zásadní překáţku, aby rozhovor přinesl smysluplná a podnětná 

zjištění, můţe představovat zaměstnancem vnímané nepřátelské klima v organizaci. Jak 

upozorňuje Gordon, pokud není upřímnost a otevřenost diskuze mezi personálem jedním 

z pilířů fungování společnosti a naopak je preferovaným stavem konformita a mlčenlivý 

souhlas s vedením, pak mají rezignující pracovníci jen zanedbatelnou motivaci sdělovat 

tazateli v rozhovoru skutečné příčiny vedoucí k jejich odchodu. Pokud tedy není ve firemní 
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kultuře zakořeněna důvěra a otevřená výměna názorů, jen stěţí můţe mít tato metoda pro 

organizaci významný přínos (Gordon, 2011, s. 64). Ty nejskeptičtější hlasy odborníků 

poznamenávají, ţe jelikoţ si v mnoha případech nechávají zaměstnanci reálné motivy 

odchodu pro sebe, vidí rozhovor s odcházejícím pracovníkem jako „metodu pro metodu“, 

která plní především public relations funkci v organizaci (Johns, Singer, 2007, s. 2). 

Dalším frekventovaným odůvodněním pro diskutabilní výpovědní hodnotu 

poskytnutých informací bývá (různě opodstatněný) strach zaměstnance z moţného 

následného trestu a restrikce po sdělení informací, jeţ mohou být z pohledu zaměstnance 

zaměstnavatelem vnímány negativně. Z odborných pramenů vyplývá, ţe pracovníci mohou 

zohledňovat důsledky svého jednání ovlivňující jejich zájmy v dlouhodobém horizontu, 

a jejich neochota upřímně podat negativní zpětnou vazbu proto můţe pramenit ze strachu 

z případných negativních referencí od tohoto zaměstnavatele a moţných následných problémů 

při hledání dalšího zaměstnání (Buhler, 2011, s. 13; Knouse a kol., 1996, s. 251; 1997, 

s. 440). Kaţdý jednotlivec, a okamţik rozhovoru s personalistou v situaci rezignace 

nevyjímaje, neustále vyhodnocuje a kalkuluje rizika a přínosy, která pro něj určité momenty 

interakce s ostatními lidmi mají. Ať uţ tedy vědomě, či nevědomě, bude-li pracovník 

povaţovat prozrazení pravých důvodů svého odchodu za příliš riskantní ve vztahu 

k potenciálním důsledkům takového jednání, bude dle odborných pramenů inklinovat ke 

skrývání, zmírňování či zkreslování pravých motivů svého rozhodnutí (Knouse a kol., 1996, 

s. 251). Jiným faktorem sniţujícím ochotu osob sdělovat skutečné motivy jejich odchodu 

zaměstnavateli můţe být strach z určitých hrozících sankcí nejen směrem k nim samým, 

nýbrţ i vůči jejich bývalým kolegům, kteří v organizaci nadále pracují (Johns, Gorrick, 2016, 

s. 33; Giacalone a kol., 1999, s. 311; Knouse a kol., 1997, s. 440). Jednou ze strategií 

zvolených rezignujícími pracovníky za účelem předcházení nepříjemných momentů 

v průběhu závěrečného rozhovoru, tak můţe být vysvětlení svého odchodu namísto pravými 

důvody těmi spíše neutrálnějšími a přijatelnějšími, jako jsou vyšší plat či lepší příleţitosti 

u nového zaměstnavatele (Giacalone a kol., 1999, s. 311). Tyto všechny skutečnosti pak 

mohou zapříčinit, ţe situace v konečném důsledku můţe působit příznivější, neţ ve 

skutečnosti je, a management tak nemusí mít důvod aplikovat nějaké změny pracovních 

procesů, podmínek a prostředí (Giacalone, Duhon, 1990, s. 85). 

Wiesmanová (1981, s. 125) poznamenává, ţe závěry vyvozované z rozhovorů mohou 

být zavádějící ve chvíli, kdy jsou dotazováni pouze odcházející pracovníci a kdy jejich 

odpovědi nejsou paralelně srovnávány s odpověďmi těch zaměstnanců, kteří v organizaci 

setrvávají. Varuje tedy před tvořením unáhlených soudů a následných návrhů změn na 
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základě nereprezentativních informací získaných pouze od respondentů, kteří byli vybráni de 

facto samovýběrem, tj. nebyli vybráni objektivně a náhodně, nýbrţ vlastním rozhodnutím, 

a jejich pohled na věc je tedy nějakým způsobem odlišný od perspektivy ostatních 

zaměstnanců, kteří v organizaci zůstávají. 

Odborníci upozorňují, ţe mnoha manaţery je bohuţel dobrovolný odchod jejich 

podřízených vnímán jako porušení vzájemné důvěry a vztahu. Můţe tedy nastat situace, ţe 

během rozhovoru nedokáţe být vedoucí pracovník zcela objektivní a bude vytvářet na 

zaměstnance (byť i neúmyslně) velký psychický tlak, kvůli kterému toto závěrečné interview 

nemusí přinést kýţené informace (Kulik a kol., 2015, s. 894). S tím také souvisí výběr vhodné 

a vyškolené osoby do role tazatele, přičemţ právě v tomto ohledu spočívá další riziko 

potenciálního sníţení kvality získaných informací (Lefkowitz, Katz, 2006, s. 445, také viz 

kapitola 2.2.1). Na druhou stranu byli personalisté dotazovaní v rámci empirických šetření 

popsaných v odborné literatuře s výsledkem vyuţívání této metody spokojeni – 90 % z nich 

uvedlo, ţe se domnívají, ţe zaměstnanci odpovídají pravdivě a upřímně; pro mnohé z nich je 

to další cenný zdroj dat v oblasti spokojenosti a angaţovanosti zaměstnanců a celkově většina 

těchto HR manaţerů povaţuje rozhovory s odcházejícími pracovníky za validní, uţitečnou 

a důvěryhodnou techniku personální práce (Johns, Singer, 2007, s. 8). 

2.1.5 Limity rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti zpracování a využití 

získaných informací organizací  

Za předpokladu, ţe při přípravě i průběhu rozhovoru nenastaly zásadní chyby a ţe 

interview se zaměstnancem přineslo kvalitní data, by po jeho ukončení měla nastat poslední 

fáze celého procesu – zpracování a generalizace získaných informací a v závislosti na 

konkrétních okolnostech eventuální zavedení změn či opatření.  

Podle Johnsové a Gorrickové (2016, s. 35) a Buhlerové (2011, s. 13) by mělo být zcela 

samozřejmé, ţe pokud do rozhovoru jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel investují svůj čas a 

energii, bude s podklady a podněty z rozhovoru náleţitě a odpovědně naloţeno, tj. ţe budou 

zpracovány a vyuţity jako podklad pro případné zlepšení. Ovšem právě následné vyuţití dat 

bývá v praxi oblast skýtající velký rozvojový potenciál. V případě, ţe po ukončení rozhovoru 

nebo dotazování jsou údaje personalistou pouze uloţeny, ale jako zdroj informací jich posléze 

není nevyuţito, je potenciál této metody v oblasti přínosů pro organizace téměř nulový 

(Carvin, 2011, s. 2). Průzkum Spaina a Groysberga (2016, s. 90) ukázal, ţe mnoho 

společností, které metodu rozhovorů s odcházejícími pracovníky do personálních činností 

zahrnují, nejsou schopny s generovanými daty efektivně nakládat. Podle těchto autorů jen 
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nízký podíl firem informace dále zpracovává, ještě méně jich je analyzuje, projednává 

s dalšími zodpovědnými pracovníky na příslušných místech v organizaci a jen mizivá část na 

jejich základě zavádí nějaké změny či odstraňuje příčiny odchodů.  

Další podobné výzkumy, např. Johnsové a Singerové, týkající se reálného vyuţití 

výsledků této metody jsou obdobně pesimistické a potvrzují, ţe ve většině případů nejsou 

výstupy ze závěrečných rozhovorů s rezignujícími zaměstnanci podnětem pro změny a úpravy 

stavu věcí. V rámci těchto empirických šetření se ukázalo, ţe dochází k situacím, kdy jsou 

cenné informace získávány pouze za účelem prezentací na firemních poradách a zabývá se 

jimi pouze HR oddělení, avšak příslušná oddělení či manaţeři, od nichţ rezignující 

zaměstnanci odcházejí, často o data nemají zájem a k moţnému zavedení změn jsou lhostejní. 

Podle mnoha respondentů bývají rozhovory zástupci organizací vnímány především jako 

nutná formalita bez další přidané hodnoty pro společnost (Johns, Singer, 2007, s. 6).  Mnozí 

odborníci konstatují, ţe se v praxi často stává, ţe je metoda ve firmách uplatňována jen proto, 

ţe se všeobecně tvrdí, ţe by uplatňována být měla, avšak častokrát bez přesahu do reálného 

vyuţití ve prospěch dané organizace. Můţe se tedy stát, ţe rozhovory s odcházejícími 

pracovníky mají spíše symbolický neţ praktický význam (Findlay, 2003, s. 129; Giacalone, 

Duhon, 1990, s. 84).  

Následné vyuţití či nevyuţití dat můţe pozitivně nebo negativně ovlivnit i postoj 

samotných zaměstnanců vůči rozhovorům a jejich ochotě na ní participovat. Vědomí, ţe 

odpovědi budou zaznamenány, ale jen velmi nepravděpodobně budou dále společností 

prakticky vyuţity, sniţuje ochotu odcházejícího zaměstnance podstoupit riziko případné 

nevole zástupců organizace vůči svým negativním názorům, podat pravdivé informace 

a odhalit pravé motivy svého rozhodnutí. Podobný přístup je pracovníky zaujímán ve chvíli, 

kdy se domnívají, ţe jejich názor nemá pro organizaci významnou váhu (Johns, Gorrick, 

2016, s. 34; Knouse a kol., 1997, s. 440). Na druhé straně můţe být i sám dotazující se 

personalista či manaţer skeptický k názorům odcházejících zaměstnanců a k validitě jimi 

poskytnutých informací, a v tom případě nemusí být dostatečně motivován získané údaje plně 

zuţitkovat (Jurkiewicz a kol., 2002, s. 53). 

Ohledně analýzy získaných informací se jako velmi důleţitý aspekt ukazuje 

standardizace při jejich získávání a generalizace při jejich zpracování. Pokud jsou rezignace 

a výstupy z rozhovorů posuzovány výhradně individuálně, pak téměř není moţné získat 

souhrn relevantních informací, vyvodit z nich všeobecné závěry a vysledovat určité trendy 

(Carvin, 2011, s. 2). Naopak například elektronická databáze výsledků z šetření 
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s rezignujícími pracovníky a systematická analýza generovaných dat mohou být 

personalistům nápomocny při zjišťování závěrů, které mohou odhalit doposud skryté 

problémy v organizaci (Carvin, 2011, s. 6). Následná příslušná opatření se za takových 

podmínek dají snáze a efektivněji realizovat na různých úrovních podniku – na pozici, 

pracovní tým, oddělení nebo na celou organizaci.  

Shrneme-li uvedené poznatky tvrzením autorů Spaina a Groysberga (2016, s. 90), 

ukazuje se, ţe tato metoda personální práce, ačkoliv má pro zaměstnavatele rozsáhlý 

strategický potenciál, nebývá v současné praxi mnoha organizacemi uplatňována a její 

význam bývá často opomíjen a ignorován. 

2.2 Podoba a průběh rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

Jelikoţ jsou míra přínosů a závaţnost limitů představující celkový potenciál rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky ovlivněny konkrétní podobou a průběhem realizace rozhovoru 

v organizaci, je důleţité představit i odborné teoretické poznatky týkající se této 

problematiky. 

Odborníci Kuliková a Harris se shodují, ţe existují dva typy závěrečných rozhovorů 

podle jejich různé charakteristiky a účelu. Rozlišují, volně přeloţeno, rozhovor 

s odcházejícím pracovníkem (tzv. exit interview) a rozhovor s pracovníkem o odchodu 

(tzv. exit conversation). První z rozhovorů přichází na řadu aţ ve chvíli, kdy pracovník podal 

výpověď a je víceméně rozhodnut organizaci opustit, koná se tedy zpravidla v průběhu 

výpovědní lhůty či po jeho úplném odchodu. Preferovaným tazatelem je v tomto případě 

osoba v neutrální pozici z pohledu pracovního působení pracovníka, čili pravděpodobně 

personalista, a účelem je absolvovat s odcházejícím zaměstnancem potřebné administrativní 

kroky spojené s rozvázáním pracovního poměru a zároveň se dotázat na důvody zaměstnance 

k rezignaci a (případného) přechodu do jiné organizace. Jedná se tedy obvykle 

o formalizovanou metodu personální práce (Kulik a kol., 2015, s. 908; Harris, 1979, s. 113).  

Vedle rozhovoru s odcházejícím pracovníkem autoři vydělují rozhovor o odchodu, 

tj.  rozhovor předcházející faktické rezignaci, a to obvykle probíhající spíše neformálně mezi 

zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Dle Kulikové se obvykle jedná o situaci, kdy je 

pracovník s aktuálním stavem věcí v organizaci nespokojen nebo kdy dostal jinou pracovní 

nabídku, avšak zvaţuje, zdali dosavadní zaměstnání opustit, či nikoliv, a volí proto postup 

diskutovat svou aktuální situaci se svým nadřízeným. Iniciativa bývá častěji na straně 

pracovníka, ačkoliv mohou nastat i případy, kdy nadřízený včas vytuší úmysl svého 

podřízeného, setkání sám iniciuje a má tedy příleţitost jeho případný odchod zvrátit, dokud je 
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to moţné (Kulik a kol., 2015, s. 908). V případě rozhovoru s odcházejícím pracovníkem je 

hlavním cílem získat maximum informací a rozhovor se stává jednou z procedur procesu 

rozvázání pracovního poměru, v druhém, tedy v případě rozhovoru o odchodu, má však 

rozhovor zpravidla spíše persvazivní funkci a přispívá k prevenci rezignace zaměstnance 

(Harris, 1979, s. 113).  

Popsané dva typy rozhovoru, z nichţ kaţdý plní rozdílnou úlohu – méně formální 

s nadřízeným a spíše formalizovaný a standardizovaný s personalisty, jsou odborníky obecně 

hodnoceny jako vysoce přínosné (McConnell, 1992, s. 47). Logicky vyplývá, ţe je 

v nejlepším zájmu organizace, aby jednala pohotově ve chvíli, kdy je v jejích moţnostech 

rozhodnutí pracovníka k odchodu zvrátit, avšak zároveň je přirozené, ţe v mnoha případech 

nemusí být o úmyslu zaměstnance příslušné osoby předem informovány a kdy následně 

dochází pouze k výstupní komunikaci s pracovníkem jiţ převáţně informativního charakteru.  

2.2.1 Tazatel v rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

V rámci uplatňování rozhovorů s rezignujícími zaměstnanci má organizace moţnost 

dosadit do role vedoucího rozhovoru osoby různých funkcí. Typicky jimi bývá personalista, 

přímý nadřízený či případně externí konzultant, přičemţ volba kaţdého z nich je závislá na 

dané situaci. Osobou, která rozhovor povede, by měl být někdo vnímaný jako neutrální aktér, 

před kterým se pracovník nebude zdráhat a ostýchat upřímně hovořit. Obvykle je 

nejvhodnější zvolit personalistu, jenţ v této situaci bývá v tomto ohledu lepší volbou neţ 

přímý nadřízený. Podle mnoha odborníků se právě HR manaţeři stávají kritickou součástí 

tohoto procesu, protoţe by v ideálním případě měli znát jak zaměstnance, tak jeho nadřízené 

a podřízené. Zároveň však personalista profituje z toho, ţe vůči rezignujícímu zaměstnanci 

stojí v jakési neutrální pozici, která mu dovoluje navázat s ním důvěrnější kontakt, nastolit 

otevřenější atmosféru a podnítit ho tak k upřímnosti a sdílnosti (Giacalone, Duhon, 1990, 

s. 84, 89; Buhler, 2011, s. 12; Feldman, Klaas, 1999, s. 22). Pro zajištění maximální efektivity 

a přínosu této metody by však měl být organizací poskytován personalistům dostatečný 

prostor pro vyškolení a dosaţení určité expertizy ve vedení těchto rozhovorů tak, aby nejen 

byli tím nejvhodnějším komunikačním partnerem pro odcházejícího zaměstnance, ale také 

aby dokázali získat, analyzovat a správně vyuţít všechna generovaná data (Johns, Singer, 

2007, s. 8; Harris, 1978, s. 114).  

Je logické, ţe do pozice tazatele naopak nebývá příliš vhodné místo HR specialisty 

dosazení nadřízeného daného pracovníka, jelikoţ zpravidla nebývá pro takové situace 

speciálně vyškolen a nemá s nimi tolik zkušeností, avšak především proto, ţe on sám můţe 
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být příčinou odchodu svého podřízeného (Giacalone, Duhon, 1990, s. 84, 89). McConnell 

poznamenává, ţe nadřízený není tou správnou osobou, která by při výstupním interview měla 

zaměstnavatele zastupovat, protoţe velmi často bývá součástí příčiny, sám jediný příčinou či 

slepý k příčinám, které vedly zaměstnance k rozhodnutí z organizace odejít (McConnell, 

1992, s. 5).  

Současné trendy v uplatňování těchto závěrečných interview zahrnují, jak konstatuje 

Buhlerová, i outsourcing a přizvání specializovaných třetích stran (expertů a firem), na něţ je 

role tazatelů / vedoucích rozhovorů delegována. Tyto osoby by měly být trénovanými 

odborníky, kteří skrze kladení těch správných otázek jsou schopni odhalit méně očividné 

skutečnosti a zároveň vůči zaměstnanci i zaměstnavateli vystupují v naprosto neutrální pozici, 

a díky tomu tak z rozhovoru vytěţí maximum informací a podnětů (Buhler, 2011, s. 13). 

Vyuţití těchto profesionálů můţe být vhodné např. v situaci, kdy interní personalista nemá 

s touto metodou dostatečné zkušenosti či pokud jsou ve společnosti závaţné osobní neshody, 

a rozhovor vedený interním tazatelem by tak nepřinesl maximum moţných informací. Knouse 

problematiku shrnuje a píše, ţe výběr optimální formy provedení rozhovoru s rezignujícím 

zaměstnancem se odvíjí od konkrétní charakteristiky a prostředí dané organizace. V situaci, 

kdy firma disponuje otevřenou kulturou, přátelskou atmosférou a dobrými vztahy, bude 

pravděpodobně nejvhodnější variantou klasický interní osobní rozhovor. Naopak v případě 

společností, v nichţ panuje negativní klima s častými mezilidskými konflikty a absencí 

důvěry mezi jednotlivci, je vhodné přizvat externího konzultanta jakoţto třetí stranu, která 

kromě své expertizy disponuje klíčovou předností – absencí jakéhokoliv zkreslení informací 

díky absolutní nestrannosti a neangaţovanosti (Knouse a kol., 1997, s. 445; Feldman, Klaas, 

1999, s. 22; Spain, Groysberg, 2016, s. 93).  

Ohledně počtu zúčastněných osob na interview je popsána jako optimální sestava 

jeden tazatel na jednoho dotazovaného. Vztah mezi oběma stranami je v takový moment pak 

spíše rovný a partnerský (Neal, 1989, s. 34). Naopak soukromá atmosféra rozhovoru 

s rezignujícím zaměstnancem můţe být narušena přítomností třetího účastníka, která můţe 

následně otevřenost diskuze nebo pravdivost odpovědí negativně ovlivnit. Pokud by na 

rozhovoru participovala pro pracovníka neznámá osoba, pracovník by si tuto skutečnost mohl 

vyloţit jako vyjádření velké nedůvěry ze strany organizace vůči němu a nemusel by se tak 

cítit komfortně a být ochotný se zaměstnavatelem o důvodech své rezignace hovořit (Wood, 

Karau, 2009, s. 529). Pokud je počet přítomných zastupujících organizaci vyšší neţ při 

dialogu mezi čtyřma očima, organizace tím demonstruje (byť i nevědomě) svou převahu 
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a přirozeně tím vystavuje rezignujícího zaměstnance většímu tlaku, který se můţe velmi 

pravděpodobně projevit niţší otevřeností konverzace a sdílností zaměstnance.   

2.2.2 Příprava rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

Pečlivé plánování je klíčovým komponentem úspěšného rozhovoru s rezignujícími 

zaměstnanci. Mělo by zahrnovat volbu vhodného termínu a momentu v čase ve vztahu 

k podání výpovědi zaměstnancem, výběr optimálního prostředí, studium veškeré relevantní 

dokumentace, přípravu tematické struktury rozhovoru a otázek, které by neměly být 

opomenuty (Buhler, 2011, s. 12). Důkladné prostudování relevantních podkladů a materiálů 

umoţňuje tazateli zjistit o konkrétním pracovníkovi a historii jeho pracovního působení 

v dané organizaci maximum detailů, aby mohly při interview být kladeny ty správné otázky, 

které přispějí k pochopení rozhodnutí zaměstnance ze společnosti odejít (Neal, 1989, s. 35). 

Prostředí závěrečného rozhovoru by mělo být zvoleno tak, aby bylo docíleno navození 

nepříliš formální atmosféry a spíše pocitu soukromí, podporujícího otevřenou výměnu názorů 

(Neal, 1989, s. 35). Vyhrazení dostatku času pro závěrečný rozhovor by mělo být 

samozřejmostí, protoţe má-li být odcházející zaměstnanec ochoten podělit se se zástupci 

organizace o své dojmy, pocity a názory, musí mu být věnován dostatečný prostor 

a pozornost. Pokud by pracovník nabyl dojmu, ţe proces rozhovoru s ním je pro organizaci 

pouhou formalitou, jiţ je nutno splnit, zákonitě by v takovém případě dialog nepřinesl takový 

uţitek jako v opačné situaci, kdy by zaměstnanec vnímal, ţe se o jeho názory zaměstnavatel 

skutečně a upřímně zajímá (Neal, 1989, s. 34). Rámcově by si proto měl na rozhovor tazatel 

vyhradit přibliţně jednu aţ dvě hodiny, coţ vytváří dostatečnou časovou rezervu na 

prodiskutování všech klíčových bodů (Spain, Groysberg, 2016, s. 93).  

Před odchodem z organizace pracovník zpravidla stále pociťuje velkou emoční vazbu 

ke svému dosavadnímu pracovišti a má obvykle vysokou motivaci přispět k jeho zlepšení. 

Z hlediska termínu by tedy měl být rozhovor uskutečněn v průběhu výpovědní lhůty, dle 

odborníků ideálně v horizontu několika dnů před posledním dnem ve výkonu práce, avšak 

nikoliv přímo v poslední den strávený v zaměstnání (Schachter, 2005, s. 10; Carvin, 2011, 

s. 5; McConnell, 1992, s. 5). Během něj by totiţ odcházející pracovník měl mít moţnost se 

vlastním způsobem rozloučit s kolegy, zařídit potřebné organizační záleţitosti a důstojně 

organizaci opustit. Přestoţe plánování rozhovoru s odcházejícím pracovníkem na poslední 

den jeho působení v dané firmě nebývá doporučováno, výzkumy Johnsové a Singerové však 

ukazují, ţe právě taková je obvyklá praxe u většiny zaměstnavatelů. Dotazovaní zaměstnanci 

se v takovém případě (dle výsledků empirických šetření) nemusejí plně zorientovat v účelu 
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rozhovoru a mohou se domnívat, ţe se jedná pouze o moment dořešení posledních 

administrativních záleţitostí. V tomto případě pak bývá konverzace vedena ve spěchu 

a nedokáţe tak přinést všechny relevantní, ale především komplexní informace (Johns, 

Singer, 2007, s. 7–8). 

Odborníci velmi kladně hodnotí rozhodnutí některých zaměstnavatelů zvolit moţnost 

rozšíření standardního rozhovoru o následné, tzv. follow-up interview, které se koná zpravidla 

několik málo měsíců po odchodu pracovníka a umoţňuje v tuto chvíli jiţ bývalému 

zaměstnanci získat odstup a zaujmout při poskytování zpětné vazby více objektivní, 

racionální a konstruktivní postoj. Další výhodou je absence strachu bývalých zaměstnanců 

sdílet i důleţité negativní informace a dojmy (Buhler, 2011, s. 13; Lefkowitz, Katz, 2006, 

s. 455; Hinrichs, 1975, s. 532; Spain, Groysberg, 2016, s. 93). Závěry odborných zdrojů 

týkající se četnosti reálného vyuţívání těchto následných interview organizacemi jsou však 

spíše pesimistické (Johns, Singer, 2007, s. 7). Carvinová upozorňuje, ţe vést pouze jediný 

rozhovor aţ po rozvázání pracovního poměru není ideálním řešením, jelikoţ přibliţně uţ po 

třech týdnech se lidé psychologicky odlučují od dosavadního zaměstnavatele, a mohou tedy 

být uţ méně sdílní (Carvin, 2011, s. 6). Z toho důvodu je výhodou obvyklého rozhovoru 

vedeného v průběhu výpovědní lhůty, tj. neţ zaměstnanec organizaci definitivně opustí, ţe 

všechny vzpomínky a události jsou v paměti této osoby stále ţivé, a s menší 

pravděpodobností tak bude nějaká důleţitá skutečnost při výstupním interview opomenuta 

(Gioia, Catalano, 2011, s. 38). Z právě uvedeného vyplývá, ţe v ideálním případě by měly být 

vedeny oba rozhovory – jeden v rámci výpovědní lhůty, jenţ můţe přinést bezprostřední 

reakce pravděpodobně více emočně angaţovaného pracovníka a naopak druhý dodatečný 

rozhovor s časovým odstupem, který můţe zprostředkovat střízlivější, racionálnější, a tudíţ 

i validnější data.  

2.2.3 Metodika vedení rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

Profesionálně vedený rozhovor by měl být alespoň do určité míry standardizovaný, 

aby nebyly opomenuty ţádné klíčové aspekty ovlivňující rezignaci a všem zaměstnancům by 

také měly být pokládány alespoň rámcově stejné otázky (Neal, 1989, s. 35). Lze tak předejít 

riziku, ţe by se rozhovor odklonil od tématu, i tomu, ţe bude mít společnost od kaţdého 

bývalého spolupracovníka rozličné nebo dílčí informace, které následně nebude moţné 

analyzovat a generalizovat. Na druhou stranu Gordon tvrdí, ţe méně strukturovaný scénář 

s otázkami oproti rigidnímu formuláři dovoluje tazateli i dotazovanému pracovníkovi, aby 
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v konverzaci věnovali více či méně pozornosti těm tématům, která jsou přímo pro ně více či 

méně relevantní a závaţná (Gordon, 2011, s. 71). 

Jedním z aktuálních trendů je provádění rozhovorů s odcházejícími zaměstnanci 

formou dotazníků, v současnosti obvykle převáţně v elektronické podobě (Buhler, 2011, 

s. 13). Písemné dotazování má potenciál facilitovat celý proces komunikace s rezignujícím 

zaměstnancem v situacích, kdy by klasické osobní interview mohlo být kontraproduktivní. 

Jeho předností jsou především niţší materiální i personální náklady, které implementace této 

metody vyţaduje (Knouse a kol., 1997, s. 445; Feldman, Klaas, 1999, s. 22; Spain, 

Groysberg, 2016, s. 93). Dále má tu výhodu, ţe jím můţe být eliminována komunikační 

bariéra, která by při osobním rozhovoru mohla eventuálně vzniknout, a odpovědi proto 

teoreticky mohou být otevřenější, upřímnější a pravdivější. Je ovšem nesporně sloţité sestavit 

standardizovaný dotazník, který by odpovídal všem pracovním pozicím; aby byl motivační 

natolik, aby měl zaměstnanec chuť jej vyplňovat, a zároveň byl dostatečně obsáhlý, aby 

dokázal popsat všechny důleţité skutečnosti. Nicméně podle autorů je třeba podotknout, ţe ze 

standardizovaných tištěných či elektronických dotazníků zákonitě nemůţe být získáno takové 

mnoţství informací jako z osobního rozhovoru, a organizace tak tuto cestu nemůţe vyuţít 

k hlubšímu pochopení problémů a produkci komplexních dat (Gioia, Catalano, 2011, s. 36). 

Ambicí dotazníkového šetření nemůţe být plné nahrazení osobního rozhovoru, proto 

obvyklým postupem je, ţe písemný dotazník představuje doplňkovou techniku k osobnímu 

rozhovoru jakoţto hlavní metodě získání informací od rezignujícího zaměstnance. 

Nedávný rozsáhlý mezinárodní výzkum autorů Spaina a Groysberga (2016, s. 91–92) 

týkající se implementace rozhovorů s odcházejícími pracovníky v praxi ukázal, ţe přibliţně 

3/4 dotazovaných organizací vyuţívá v nějaké podobě těchto rozhovorů s rezignujícími 

zaměstnanci, z nich přibliţně 70 % do role tazatele dosazuje pracovníky interního 

personálního oddělení, ve 20 % případů je u nich rozhovor veden přímým nadřízeným 

a v méně neţ 10 % oslovených společností je v pozici vedoucího rozhovoru ještě jiná osoba (z 

řad interních manaţerů či externích konzultantů). Ve výrazné menšině je podle tohoto 

výzkumu vyuţívání dotazníkového šetření jakoţto jediné metody získávání informací, jeţ by 

zcela nahrazovala osobní závěrečné rozhovory. Z toho vyplývá, ţe forma klasického osobního 

interview v současné praxi personální práce značně převaţuje.    

2.2.4 Obsah rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

Jak navrhují autorky Johnsová a Singerová (2007, s. 8), ještě před dnem konání 

rozhovoru samotného můţe být přínosným a praktickým postupem poskytnutí základních 
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okruhů či otázek zaměstnanci, aby měl čas vybavit si v paměti všechny události a zkušenosti 

a zváţit komplexní a racionální odpovědi. Dále se můţe osvědčit postup, kdy personalista 

hovoří nejen s rezignujícím pracovníkem, nýbrţ ještě v předstihu s jeho nadřízeným, aby 

mohl v rozhovoru případné problematické otázky rozvinout (Giacalone, Duhon, 1990, s. 89). 

Na začátku rozhovoru samotného by měl tazatel pracovníka uvítat a nastolit vlídnou 

a přátelskou atmosféru, poté by mu měl vysvětlit účel setkání a ujistit ho, ţe v jeho průběhu 

neexistují špatné odpovědi, ţe si firma jeho názoru cení a ţe jeho podněty mohou být vyuţity 

k tomu, aby organizace zlepšila pracovní prostředí a podmínky všem současným i budoucím 

zaměstnancům (McConnell, 1992, s. 5; Grensing-Pophal, 1993, s. 21). Pracovníkovi by mělo 

být popsáno, jak bude s odpověďmi a získanými informacemi po ukončení rozhovoru 

nakládáno (Neal, 1989, s. 35). Mimo to je také potřeba akcentovat dobrovolnou povahu 

celého procesu, v němţ má v ohledu poskytování informací zaměstnanec plnou volnost. 

V průběhu celého rozhovoru s ním musí být bezvýhradně jednáno s úctou, respektem 

a empatickým přístupem. Pokud tomu tak není, mohou být zkresleny údaje z rozhovoru, kdy 

pracovník začne mluvit záměrně zaujatě a  negativně, uzavře se interakci, či dokonce odmítne 

na rozhovoru participovat úplně (Buhler, 2011, s. 12; Wood, Karau, 2009, s. 522).  

Zástupce společnosti vedoucí interview by měl rozhovor vţdy vést v pozitivním 

duchu, v úvodu je proto podle Harrise namístě například poděkovat zaměstnanci za jeho práci 

pro organizaci. Jako v mnoha dalších rozhovorech v rámci personální práce se jako optimální 

ukazuje vyuţití tzv. sendvičové komunikační strategie, kdy tazatel po tomto odlehčeném 

a pozitivně laděném začátku přechází k závaţnějším či problematičtějším záleţitostem, 

přičemţ závěr diskuze by měl být opět příjemný a uspokojivý pro obě strany. Otázky, které 

by měly v průběhu interview poloţeny, jsou optimálně otevřené, nesugestivní a dávající 

prostor pro svobodnou odpověď (Harris, 1978, s. 114). Ačkoliv můţe mít HR manaţer na 

diskutovanou problematiku vlastní názor, měl by být profesionální, nezaujímat před 

rezignujícím zaměstnancem ţádné stanovisko, neuplatňovat vlastní autoritu, nekritizovat, 

nesoudit a nevstupovat s ním do sporu (Giacalone, Duhon, 1990, s. 89; McConnell, 1992, s. 5; 

Spain, Groysberg, 2016, s. 94). Cílem této metody není prosadit vlastní pohled na věc, ale být 

otevřený novým a autentickým perspektivám. Proto by se měli tazatelé také naučit spíše 

aktivně naslouchat, neţ sami hovořit (Spain, Groysberg, 2016, s. 94). 

Tematicky by se měl tazatel v průběhu rozhovoru zaměřovat průřezově na různé 

aspekty práce daného zaměstnance, od náplně a výkonu práce samotné přes vztahy, pracovní 

podmínky a prostředí aţ k fenoménům přesahujícím danou organizaci. Přirozeně pokud byly 

identifikovány určité výrazně problematické události či momenty jeho působení v organizaci, 
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neměly by být v průběhu interview ignorovány. Dle shrnutí McConnella by otázky měly 

pokrýt tyto oblasti zájmu – jak bylo se zaměstnancem ze strany organizace všeobecně 

zacházeno (v rovině ustanovené personální politiky a personálních procesů v organizaci), 

přístup a aktivity jeho nadřízeného vůči němu, prostředí a podmínky na pracovišti, náplň 

a výkon práce a s tím související procesy, vztahy s kolegy, důvody a příčiny jeho odchodu 

(McConnell, 1992, s. 6). Nezávisle na konkrétní formě či průběhu by tento rozhovor měl 

naplnit základní funkce v několika fázích, tedy diagnostiku problémů, jednoznačné určení 

příčin rezignace, navrţení řešení a usnadnění emočního i formální rozloučení a odloučení 

pracovníka (Neal, 1989, s. 36).  

Níţe jsou na základě syntézy odborných poznatků (McConnella, Neala, Schachterové, 

Carvinové) uvedeny příklady otázek, jeţ mohou být v rozhovoru poloţeny. Jelikoţ v průběhu 

interview mohou partneři hovořit o mnohých dalších skutečnostech, dotazy mohou být 

jakkoliv modifikovány. Ohledně samotné dosavadní práce by měl vedoucí rozhovoru od 

rezignujícího zaměstnance zjistit, jaký má názor na pracovní pozici a náplň práce, jestli by 

nějak tuto pozici modifikoval, co se mu na ní líbilo a nelíbilo. Ukázkovými otázkami mohou 

být: Co se Vám na Vaší práci líbilo nejvíce? Co se Vám na ní naopak líbilo nejméně? Jak 

rozmanitá byla Vaše práce, bavila Vás? Co bychom měli udělat proto, aby byla práce na této 

pozici jednodušší / zajímavější / více naplňující? Jak jste byl/a spokojen/a s procesy a úrovní 

komunikace ve vztahu k Vaší pracovní pozici? A jak by se měla případně zlepšit, aby byla 

práce snazší? Diskuze by se dále měla zabývat adekvátností adaptačních programů vůči dané 

pracovní pozici a také příleţitostí rozvoje, vzdělávání a kariérního růstu, tedy například: Jaké 

vzdělávací nebo rozvojové aktivity byste ocenil/a? Jak byste zhodnotil/a poskytnuté příležitosti 

rozvoje a vzdělávání ve vztahu k požadavkům na Vaši pracovní pozici a náplň práce? Jak 

vnímáte možnosti kariérního postupu a příležitosti růstu v rámci organizace? Jak si myslíte, 

že bychom mohli zlepšit proces adaptace a rozvoje nových zaměstnanců? (McConnell, 1992, 

s. 6; Neal, 1989, s. 36; Schachter, 2005, s. 10; Carvin, 2011, s. 4).  

Další oblastí, o niţ by se měl personalista v průběhu setkání zajímat, je dimenze 

vztahů na pracovišti a spolupráce s ostatními zaměstnanci společnosti – s nadřízenými, 

podřízenými i kolegy. Tazatel se tedy dle odborníků můţe ptát: Jak byste charakterizoval roli 

Vašeho nadřízeného ve vztahu k Vaší práci? Měl/a jste vždy potřebnou podporu? Motivoval 

Vás a byl pro Vás dobrým vedoucím, či nikoliv? Dostával/a jste od něj pravidelnou 

a  konstruktivní zpětnou vazbu? Byly Vám cíle, jež Vám byly stanoveny, jasně vysvětleny 

a dostal/a jste jasné instrukce, jak jich lze dosáhnout? Nedocházelo vůči Vám k šikaně ze 

strany kolegů nebo nadřízených? Jakou roli hrál náš pracovní kolektiv při Vašem 
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rozhodování o změně zaměstnání? apod. (McConnell, 1992, s. 6; Neal, 1989, s. 36; Schachter, 

2005, s. 10; Carvin, 2011, s. 4). Pozornosti by nemělo uniknout ani celkové zhodnocení dané 

organizace a pracovního prostředí, jeţ pro své zaměstnance společnost vytváří. Jak autoři 

soudí, ve scénáři rozhovoru by tak měly figurovat dotazy jako např. v čem si pracovník myslí, 

ţe má organizace rezervy a co by měla zlepšit; co na ní naopak oceňuje a co by zachoval; 

jestli se organizace dostatečně snaţila vylepšovat pracovní prostředí; zdali má pracovník 

jakékoliv návrhy na zlepšení pracovních procesů a podmínek atd. (McConnell, 1992, s. 6; 

Neal, 1989, s. 36; Schachter, 2005, s. 10; Carvin, 2011, s. 4). 

Pro společnost mají význam i informace osvětlující její pozici na trhu práce nebo vůči 

konkurenci z pohledu samotných zaměstnanců. Více neţ uţitečné je proto dotázat se 

odcházejícího pracovníka na srovnání bývalého a případně budoucího zaměstnavatele, 

popsání pozitivních a negativních skutečností jeho dosavadního pracovního působení, 

pojmenování klíčových aspektů atraktivity jiné pracovní nabídky atp. Je tedy moţné poloţit 

otázky typu: Čeho jste si na práci v naší společnosti cenil/a nejvíce? Díky čemu jste u nás 

pracoval/a příslušnou dobu? Jaké hlavní důvody Vás přiměly opustit naši společnost? Jaké 

hlavní atributy Vaší nové práce Vás přesvědčily ke změně zaměstnání? Co by mělo být jinak, 

abyste z naší společnosti neodcházel/a? (McConnell, 1992, s. 6; Neal, 1989, s. 36; Schachter, 

2005, s. 10; Carvin, 2011, s. 4). A v neposlední řadě můţe být přínosné zjistit, za jakých 

podmínek by byl pracovník eventuálně ochotný vrátit se zpět (za předpokladu, ţe o něj má 

stávající firma zájem) či co by pro to měla společnost udělat. Mimo to můţe dát odcházející 

pracovník jakákoliv doporučení pro svého nástupce. 

Klíčovou kategorií otázek, jeţ jsou podle Spaina a Groysberga obvykle při 

závěrečném rozhovoru projednávány, tvoří oblast odměňování, benefitů a kompenzace za 

odvedenou práci. Je jednoduché, avšak na druhou stranu velmi krátkozraké spojovat rezignaci 

zaměstnance pouze s jeho platovým ohodnocením a být kvůli tomu uzavřen jakýmkoliv 

dalším alternativním názorům či perspektivám. Hovořit o finančních otázkách je zásadní, 

nikoliv však to jediné, o co by se měl zástupce organizace zajímat. Odborníci potvrzují, ţe 

tematicky by se neměl tazatel omezovat pouze na otázky mzdy a zaměstnaneckých benefitů, 

protoţe závěrečné interview má potenciál zasáhnout mnohem širší spektrum aspektů práce. 

Nicméně pokud jsou otázky odměňování a benefitů do rozhovoru zahrnuty, měly by být 

vyuţity jako nástroj pro srovnání s trhem a monitoringu pozice vlastní organizace na něm 

(Spain, Groysberg, 2016, s. 92). 
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3 Empirické šetření: Realizace rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

v praxi 

Cílem empirického šetření je zjistit, jakým způsobem jsou rozhovory s odcházejícími 

pracovníky realizovány v praxi, jak jsou vybranými organizacemi vyuţívány a jakou s nimi 

mají oslovení pracovníci zkušenost. Cíle chci dosáhnout na základě prozkoumání dílčích 

aspektů rozhovorů s odcházejícími pracovníky abstrahovaných z teoretických východisek 

práce, které se týkají především míry uplatňování, formy, obsahu, průběhu, očekávání, 

validity, hodnocení přínosů, zpracování a následného vyuţití informací získaných metodou 

v praxi u oslovených účastníků šetření. Aby bylo moţné realizaci rozhovorů s odcházejícími 

pracovníky v rámci stanoveného výběrového souboru komplexně reflektovat a nebyly 

opomenuty zásadní skutečnosti, povaţuji za důleţité zkoumat problém z perspektivy 

zaměstnavatelů v rámci vyuţívání metody v jejich organizaci i zaměstnanců v rámci jejich 

osobních zkušeností s metodou. Z toho důvodu jsou data získána ze dvou informačních zdrojů 

dvěma výzkumnými metodami – zaprvé formou polostrukturovaných osobních rozhovorů 

s personalisty a manaţery, kteří reprezentují stranu organizace, zadruhé pak cestou 

standardizovaných písemných dotazníků distribuovaných respondentům v pozici pracovníků. 

Záměrně není výzkumný projekt vymezen předem stanovenými hypotézami, které 

předpokládají verifikaci určité premisy, a nejsou proto, podle mého názoru, nutnou ani 

vhodnou metodou pro dosaţení cíle mého šetření. Rozhodla jsem se naopak zvolit cestu 

otevřených výzkumných otázek, od nichţ očekávám exploraci a komplexní porozumění jevu 

platné pro stanovený výběrový soubor, z čehoţ vyplývá, ţe dle typu šetření se jedná 

o výzkum převáţně s kvalitativní metodikou. Jak popisuje Reichel (2009, s. 40–41, viz 

obrázek č. 1), cílem kvalitativně formulovaného šetření je „... najít porozumění zkoumanému 

sociálnímu problému“, a mimo jiné je proto i následné „… zobecnění výsledků 

problematické, spíše nemoţné.“ První část mého výzkumu, tedy dotazování personalistů 

a manaţerů, znaky kvalitativního šetření zcela naplňuje, ať uţ vyuţitou technikou 

individuálních rozhovorů polostrukturované povahy, intenzitou prozkoumání skutečnosti 

viděnou perspektivou několika málo zvolených objektů, či nemoţností generalizovat výsledky 

a přenést je na jiné neţ zkoumané objekty. Pro účely dotazování zaměstnanců však bylo 

vhodné se jednoznačně nevymezovat kvalitativním či kvantitativním postupem, a v této fázi 

šetření jsou proto kombinovány prvky obou z nich – hlavní cíl a formulované výzkumné 

otázky odpovídají kvalitativní metodice a reflektují spíše explorativní neţ verifikační záměr 

výzkumu, nejsou proto stanoveny hypotézy a není provedeno statistické zpracování dat. 
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Správné kvantitativní zkoumání dle Reichela vyţaduje statistický postup zformování 

výběrového souboru za předpokladu jasného definování souboru základního (Reichel, 2009, 

s. 89, viz obrázek č. 2). V tomto ohledu je tedy mnou provedené šetření rovněţ blíţe 

kvalitativnímu typu výzkumu, jelikoţ základní populaci není moţné přesně určit a výběr 

probíhal především na principu dobrovolnosti a dostupnosti, coţ zásadně omezuje jeho 

reprezentativnost a následnou zobecnitelnost závěrů. I přesto lze v realizovaném výzkumu 

nalézt kvantitativní aspekty, a to ve smyslu vyuţité výzkumné metody standardizovaného 

písemného dotazování, coţ je technika typická pro kvantitativní studie, která, v mém šetření 

nevyjímaje, umoţňuje oslovení většího počtu respondentů. Rovněţ je mou snahou odhalit 

v generovaných odpovědích případné společné prvky, v rámci moţností výběrového vzorku 

kvantifikovat či třídit získané údaje a následně je moci diskutovat s poznatky uvedenými 

v teoretickém základu práce.     

Tab. 1 Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem 

Kvantitativní přístup Kvalitativní přístup 

extenzivní šetření zkoumané skutečnosti intenzivní šetření zkoumané skutečnosti 

dedukce: nejprve formulace vztahů, pak sběr dat indukce: nejprve sběr dat, pak formulace vztahů 

zkoumání předpokládaných vztahů, ověřování 

hypotéz 

identifikace vztahů, vytváření nových hypotéz 

zkoumání několika aspektů u mnoha objektů zkoumání mnoha aspektů u mála objektů 

postup předem naplánován projektem zkoumání postup flexibilně reaguje na zjištěné informace 

získávání údajů vysoce standardizované získávání údajů značně nestandardizované 

sběr a analýzu dat lze provést poměrně rychle sběr a analýza údajů jsou většinou časově 

náročné 

po výzkumu výběrového souboru sběr dat končí sběr dat končí po teoretickém nasycení 

vyhodnocování dat po ukončení jejich sběru vyhodnocování dat v průběhu jejich sběru 

statistické zpracování dat nezbytné využití statistiky minimální až nulové 

kvantifikace dat, unifikace výpovědi vysoká výpověď nekvantifikovaná, jedinečná obrazná 

zobecnění výsledků možné a očekávané zobecnění výsledků problematické, spíše 

nemožné 

výsledky relativně nezávislé na výzkumníkovi výsledky mohou být ovlivněny výzkumníkem 

testuje validitu porozumění zkoumanému 

problému 

pomáhá porozumět zkoumanému problému 

závěry někdy příliš abstraktní pro konkrétní 

podmínky 

dobré poznání konkrétních podmínek a situaci 

Obrázek 1 – Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem (Reichel, 2009, s. 41) 
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Tab. 4 Základní rysy statistického a teoretického výběru 

 
statistický výběr 

(kvantitativní zkoumání) 
teoretický výběr 

(kvalitativní zkoumání) 

základní soubor musí být definován není definován 

rozsah výběru je předem znám není předem znám 

znaky základního 
souboru 

jejich rozložení je známé nebo je 
lze odhadnout 

nejsou předem známé 

provedení výběru 
pouze jednou, podle předem 
zvoleného plánu 

opakovaně, podle dosahovaných 
výsledků 

ukončení výběru po dosažení zvoleného rozsahu po dosažení teoretického nasycení 

Obrázek 2 – Základní rysy statistického a teoretického výběru 

 

Definování indikátorů (I) vedoucích k zodpovězení výzkumných otázek (VO) 

umoţňuje dosáhnout cíle empirického šetření (C) a poskytnout tak v rámci zkoumaného 

souboru ucelené poznatky týkající se uplatnění rozhovorů s odcházejícími pracovníky v praxi. 

Postup operacionalizace problému ve výzkumu je tedy následující: 

C: Jakým způsobem jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky realizovány v praxi – jak jsou 

vybranými organizacemi využívány a jakou s nimi mají oslovení pracovníci zkušenost? 

VO1: V jaké míře je rozhovor s odcházejícími pracovníky uplatňován? 

 I1: existence aplikace, frekvence aplikace, souvislost s velikostí firmy 

VO2: Jaká je podoba a průběh rozhovoru s odcházejícími pracovníky? 

 I2: forma, doba konání, obsah, účastníci, průběh 

VO3: Jaký je rozhovoru s odcházejícími pracovníky přisuzován potenciál? 

I3: účel rozhovoru, zpracování dat, projednání informací, pravdivost 

informací, ochota odpovídat, hodnocení, očekávání, podnět ke změnám 

3.1 Rozhovory s personalisty a manažery o realizaci rozhovorů s odcházejícími 

pracovníky v organizaci 

3.1.1 Metodika rozhovorů s personalisty a manažery o realizaci rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky v organizaci 

Cílem rozhovorů se zástupci organizací představujících první část empirického šetření 

je zjistit, jaká je realizace rozhovorů s odcházejícími pracovníky v organizacích a jak je na ně 

z pozice organizace nahlíţeno – zdali je metoda vyuţívána, v jaké míře a v jaké konkrétní 

podobě je v organizacích aplikována a jaká jsou očekávání, hodnocení a vyuţití metody 

dotazovanými společnostmi. K tomuto účelu jsem s oslovenými personalisty a manaţery 
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vedla individuální rozhovory, při nichţ byla diskutována témata výše uvedených výzkumných 

otázek a klíčové problematické oblasti spojené s rozhovory s odcházejícími pracovníky 

akcentované v odborné literatuře. Z metodického hlediska, konkrétně pokud jde o sestavení 

výběrového souboru, průběh a techniku šetření i reprezentativnost a reliabilitu generovaných 

dat, byly uskutečněné osobní rozhovory kvalitativního charakteru. Rozhovory měly 

polostrukturovanou povahu s předem stanovenou osnovou otázek, aby byla s kaţdým 

personalistou i manaţerem prodiskutována stejná témata, aby byly maximálně eliminovány 

rozdíly v subjektivním přístupu výzkumníka a aby byly získány alespoň rámcově srovnatelné 

informace. Kladené otázky byly otevřeného typu umoţňující dotazovaným komplexně se 

vyjádřit k celému procesu komunikace s rezignujícími zaměstnanci a k podobě, jakou v jejich 

společnosti rozhovory s nimi mají. Konstrukce a tematické zaměření osnovy, resp. scénáře 

rozhovorů byly formovány obsahem výzkumných otázek a jejich indikátory sestavenými 

v kontextu teoretických východisek problematiky. Vedle hlavní výzkumné metody ve formě 

rozhovorů byla součástí šetření také analýza souvisejících písemných dokumentů – 

výstupních dotazníků, které personalisté odcházejícím zaměstnancům předkládají k vyplnění.  

Pro účely individuálních rozhovorů se zástupci zaměstnavatelů bylo znění základních 

výzkumných otázek a jejich indikátorů přizpůsobeno do následující podoby:     

C: Jakým způsobem jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky realizovány v praxi –  jak jsou 

vybranými organizacemi využívány? 

VO1:V jaké míře jsou v organizaci rozhovory s odcházejícími pracovníky 

uplatňovány? 

I1: Je organizací metoda uplatňována? 

     Jaká je velikost organizace (oddělení)?      

     Pro které pracovníky je metoda využívána? 

VO2: Jaká je podoba a průběh rozhovorů s odcházejícími pracovníky v  organizaci? 

 I2: Jak komunikace s odcházejícím pracovníkem probíhá? 

     V jaké formě je rozhovor realizován? 

      Je rozhovor doplněn standardizovaným dotazníkem? 

V jakém čase v souvislosti s podáním výpovědi je rozhovor (písemné 

dotazování) realizován? 

     Kdo je rozhovoru přítomen? 

      Jakým tématům je v rozhovoru (dotazníku) věnována pozornost?  

     Má rozhovor stanovenou strukturu a tazatel stanoveny instrukce? 
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VO3: Jaký je rozhovorům s odcházejícími pracovníky organizací přisuzován 

potenciál? 

I3: Za jakým účelem je rozhovor realizován?  

     Jak probíhá následné zpracování získaných informací? 

     Jak probíhá projednávání získaných informací? 

     Jak organizace hodnotí pravdivost získaných informací?     

    Jaké je hodnocení přínosů a užitečnosti rozhovoru? 

    Jsou získané informace podnětem pro zavedení změn? 

Jak je uvedeno v příloze B, scénář k rozhovoru se všemi zástupci organizací se 

nejdříve věnoval obecným informacím o společnosti a pozici respondenta: Jaká je Vaše 

pozice ve společnosti? Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? Kolik 

má Vaše společnost zaměstnanců? Kolik osob je ve Vašem oddělení? Kolik zaměstnanců (ze 

společnosti / z Vašeho oddělení) za poslední rok dobrovolně odešlo? Následně byla 

prodiskutována současná praxe rozhovorů s odcházejícími pracovníky u daného 

zaměstnavatele a jejich konkrétní podoba: Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory 

s odcházejícími pracovníky? V jaké formě? Platí to pro pracovníky na všech pozicích? Jak 

celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho výpovědí, probíhá? 

V případě, ţe zvolenou metodou uplatňovanou v dané organizaci je osobní rozhovor se 

zaměstnancem, byli personalisté a manaţeři v šetření dotázáni na záleţitosti ohledně jeho 

průběhu: Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? V jakém čase ve vztahu k odchodu 

zaměstnance je rozhovor realizován? Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže 

volné konverzaci? Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás 

rozhovor spíše informativní? Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace 

z něj chcete vytěžit? Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či 

strukturu rozhovoru? Bývá-li v organizaci osobní rozhovor doplněn standardizovaným 

dotazníkem pro zaměstnance, účastníci šetření zodpovídali následující otázky: V jakém čase 

je zaměstnanci ve vztahu k jeho odchodu dotazník předán k vyplnění? Jaká témata jsou 

v dotazníku obsažena a jaké informace z něj chcete vytěžit? Posléze byla ve výzkumu 

pozornost věnována oblasti zpracování informací, postupu po ukončení rozhovoru 

s odcházejícím zaměstnancem a vnímaným přínosům, které tato technika pro danou 

organizaci z pohledu jejích personalistů a manaţerů má. Byly jim tedy poloţeny otázky: Jak 

postupujete po ukončení rozhovoru či odevzdání dotazníku? Jak získaná data zpracováváte 

a s kým dalším je projednáváte? Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé 

informace, nebo že si pravé důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? Co Vaší 
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společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je jako užitečnou 

metodu? Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

Respondenty představovali 4 personalisté a 4 manaţeři pracující v komerční sféře 

v organizacích ze sektoru financí, sluţeb a průmyslové výroby v České republice. První 

z dotazovaných personalistů aktuálně pracuje v organizaci mající 90 zaměstnanců, společnost 

druhého z nich čítá 470 pracovníků, třetí má ve firmě na starosti přibliţně 500 lidí a podnik 

čtvrtého personalisty má 110 zaměstnanců. Všichni tito HR manaţeři mají dlouholeté 

zkušenosti ve svém oboru a pro danou organizaci pracují několik let. Čtyři vedoucí 

pracovníci, kteří se výzkumu účastnili, jsou následující – první v současnosti vede tým o 10 

osobách, druhý je nadřízen 9 lidem, třetí řídí skupinu 7 podřízených a čtvrtý má na starosti 

oddělení s 25 pracovníky. Stejně jako v případě personalistů se rovněţ jedná o zkušené 

manaţery s letitou praxí v dané organizaci a ve vedoucí pozici. Výzkumné rozhovory byly 

realizovány v období od podzimu roku 2017 do počátku roku 2018, byly vedeny s kaţdým 

účastníkem individuálně na předem dojednaném setkání a trvaly přibliţně 45–60 minut, 

během nichţ bylo moţné obsáhnout a prodiskutovat všechna klíčová témata. Respondenti byli 

informováni o zásadě anonymity týkající se jejich totoţnosti a názvu a charakteristiky 

společnosti. V případech, kdy mi pro účely šetření poskytli písemné firemní dokumenty, byli 

ujištěni o citlivém nakládání s nimi ve smyslu skrytí informací vedoucích 

k moţné identifikaci organizace.  

Vzhledem ke specifikům skupiny oslovených účastníků výzkumu vyplývajícím 

z jejich pracovní pozice a zároveň s ohledem na omezené moţnosti spojit se se 

všemi subjekty není moţné zcela jednoznačně identifikovat základní soubor respondentů, 

a výsledný výběrový soubor je tedy proto zvolen spíše namátkou na principu dobrovolnosti 

a dostupnosti v rámci osobních kontaktů. Jsem si vědoma limitů týkajících se kvality 

sestavení tohoto vzorku respondentů a nemoţné přenositelnosti zjištěných údajů na jiné 

subjekty, nicméně za daných organizačně-technických podmínek a s přihlédnutím ke 

kvalitativní povaze této části výzkumu se jedná o maximální moţné pokrytí. Aby bylo moţné 

informace vytěţené z průběhu konverzace následně analyzovat, zaznamenávala jsem 

poznámky z rozhovorů s účastníky ručně do předem připravených záznamových archů, jeţ 

jsem po skončení rozhovoru přepsala do elektronické verze. Archy jsou dostupné v přílohách 

a postihují ve stručnosti nejdůleţitější skutečnosti, které oslovení respondenti popisovali, 

způsobem co moţná nejbliţším jejich vyjádření (viz přílohy C–L).  
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3.1.2 Vyhodnocení a interpretace informací z rozhovorů s personalisty 

a manažery o realizaci rozhovorů s odcházejícími pracovníky v organizaci 

Pro přehlednost a shrnutí nejzásadnějších informací poskytnutých dotazovanými 

personalisty (P) a manaţery (M) a rovněţ pro usnadnění jejich následné analýzy jsem 

vytvořila jednoduché schéma sumarizující hlavní poznatky a závěry z této fáze empirického 

šetření s důrazem na oblasti, v nichţ se odpovědi jednotlivých účastníků výrazně lišily.
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P1 Střední Nízká Ano Ne Střední Ano Ano 

P2 Velká Nízká Ano Ne Nízká Ano Ne 

P3 Velká Střední Ne Ano Střední Ano Ano 

P4 Střední Vysoká Ano Ano Vysoká Ano Ano 

M1 Střední Nízká Ano Ne Nízká Ano Ano 

M2 Velká Vysoká Ano Ne Nízká Ano Ne 

M3 Velká Vysoká Ano Ne Nízká Ano Ne 

M4 Velká Nízká Ano Ne Nízká Ano Ne 

Obrázek 3 – Schéma souhrnu vybraných poznatků z rozhovorů s manažery a personalisty 

(vlastní zpracování) 

 3.1.2.1 Míra uplatňování rozhovorů s odcházejícími pracovníky v organizaci 

První výzkumná otázka a její indikátory zněly: VO1: V jaké míře jsou v organizaci 

rozhovory s odcházejícími pracovníky uplatňovány? I1: Je organizací metoda uplatňována? 

Jaká je velikost organizace (oddělení)? Pro které pracovníky je metoda využívána? 

Na úvod nutno podotknout, ţe jeden personalista a jeden manaţer pracují ve 

výrobních společnostech, v nichţ jsou zaměstnány dvě skupiny pracovníků – přímo ve 

výrobním procesu a v administrativních rolích v kancelářích. Uvedený manaţer má však 

stejně jako zbylí tři manaţeři a tři personalisté na starosti pracovníky se zaměřením na 

administrativu, obchod či finance, nikoliv na výrobu samotnou, a tudíţ pouze jeden 

                                                             
1 Uvedené hodnocení je mou subjektivní redukcí komplexních informací poskytnutých manaţery 

a personalisty zaloţená na relativních hodnotách v rámci zkoumaného vzorku a slouţí pouze 

k ilustraci těch nejzásadnějších odlišností. 
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personalista ze všech účastníků šetření obstarává v organizaci agendu spojenou i s výrobními 

pozicemi. Čtyři oslovení personalisté jsou zodpovědní za HR agendu středních a velkých 

podniků – první za 90 zaměstnanců s přibliţnou mírou fluktuace za loňský rok ve výši 8 %; 

druhý za 110 zaměstnanců s 36% fluktuací; třetí za 470 zaměstnanců s 8% fluktuací; čtvrtý za 

500 zaměstnanců s 12% fluktuací. Manaţeři v podobně velkých společnostech vedou menší 

týmy v počtu: 10 lidí z celkových 85 pracovníků (fluktuace na úrovni 10 %); 9 z 25 (fluktuace 

55 %), resp. ze 450 (viz příloha J); 7 z 25 (fluktuace 28 %), resp. ze 450 (viz příloha K) 

a 25 osob v týmu z celkových 600 zaměstnanců společnosti (z nichţ za loňský rok nikdo 

neodešel).  

Úvodními otázkami ve výzkumném rozhovoru jsem se personalistů a manaţerů ptala, 

jaká je velikost jejich společnosti, resp. oddělení, a jaký je přibliţný počet odcházejících 

zaměstnanců za rok. Byli tím uvedeni do tematiky a otázka umoţnila zjistit, zdali mají 

s odchodem zaměstnanců ze společnosti zkušenost, a identifikovala, zdali spolu přibliţná 

míra fluktuace s uplatňováním rozhovorů s odcházejícími pracovníky ve společnosti zásadně 

souvisejí. Výzkumné poznámky z jednotlivých rozhovorů jsou dostupné v záznamových 

arších v přílohách (C–L) a jak z nich vyplývá, v kaţdém podniku, jehoţ zástupci byli 

dotazováni, jsou rozhovory s rezignujícími pracovníky vyuţívány a všichni oslovení 

personalisté a manaţeři jsou v nich v určité fázi a roli angaţováni.  

Všichni vedoucí pracovníci a dva ze čtyř HR manaţerů uvedli, ţe rozhovor je veden se 

všemi zaměstnanci napříč různými pozicemi; jeden personalista konstatoval, ţe vést rozhovor 

s kaţdým zaměstnancem společnosti je jeho cílem, ovšem ţe si je vědom výjimek, kdy na 

jeho realizaci neměl osobní kapacitu. Jak uváděl, jednalo se o velmi juniorní pozice 

či případy, kdy k odchodu došlo po velmi krátké době kvůli neproduktivní spolupráci či 

podobných zcela zřejmých důvodů (personalista č. 4, viz příloha G). Podobně se vyjádřil 

personalista působící ve výrobní společnosti, který přiznal, ţe vést rozhovor s kaţdým 

pracovníkem z výrobní části organizace není vzhledem k počtu zaměstnanců (470) v jeho 

moţnostech, ani ţe jej nepovaţuje vzhledem k jejich pozici, obvyklému důvodu odchodu 

a jeho šancím tyto důvody ovlivnit, za zcela nezbytný. Dle personalisty se jedná o pracovníky 

ve výrobě, u nichž je obvyklou příčinou odchodu z organizace nižší mzda ve srovnání 

s konkurencí. Rozhovor pro něj tedy obvykle nepředstavuje zdroj nových informací. Navíc 

vzhledem ke kvótně stanoveným mzdovým podmínkám v celém závodě, které jsou hlavním 

důvodem rezignací, se jedná o jev, který nemůže změnit (personalista č. 2, viz příloha D). 
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Z výzkumných rozhovorů vyplynulo, jak je ilustrováno shrnujícím schématem na 

obrázku č. 3, v případě organizací, u nichţ oslovení účastníci výzkumu pracují, nelze 

vysledovat souvislost mezi velikostí společnosti, mírou a frekvencí uplatňování rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky a případně i mírou fluktuace zaměstnanců. (Fluktuace je však 

fenomén ovlivněný mnoha rozmanitými faktory, a nebylo proto ambicí mého kvalitativního 

šetření zkoumat kauzalitu jevů.) Společnosti jsou různě velké a úroveň fluktuace u nich 

výrazně variuje nezávisle na skutečnosti, zda jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky do 

jejich chodu implementovány. Na druhou stranu zásadní zjištění je, ţe ve všech dotazovaných 

organizacích jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky uplatňovány, z čehoţ lze usuzovat, 

ţe si zaměstnavatelé jsou vědomi unikátnosti příleţitosti, kterou pro ně tento moment 

interakce s pracovníkem představuje. Kromě výše popsaných výjimek (nedostatečná časová 

kapacita personalisty dotazovat všechny pracovníky, zřejmé motivy odchodu způsobené 

nízkým finančním ohodnocením) se ukázalo, ţe zkoumané organizace metodu vyuţívají 

a zajímají se o názor většiny svých odcházejících zaměstnanců. I přes malou velikost vzorku 

a obtíţnou generalizaci se v souhlasu s názorem oslovených personalistů domnívám, ţe 

vysoká míra vyuţívání rozhovorů s odcházejícími pracovníky u zkoumaných společností 

reflektuje zájem organizací o zaměstnance představující jejich klíčový kapitál.   

3.1.2.2 Podoba a průběh rozhovorů s odcházejícími pracovníky v organizaci 

Druhá výzkumná otázka byla formulována v následujícím znění: VO2: Jaká je podoba 

a průběh rozhovorů s odcházejícími pracovníky v  organizaci? Její výzkumné indikátory byly 

stanoveny v podobě: I2: Jak komunikace s odcházejícím pracovníkem probíhá? V jaké formě 

je rozhovor realizován? Je rozhovor doplněn standardizovaným dotazníkem? V jakém čase 

v souvislosti s podáním výpovědi je rozhovor (písemné dotazování) realizován? Kdo je 

rozhovoru přítomen? Jakým tématům je v rozhovoru (dotazníku) věnována pozornost? Má 

rozhovor stanovenou strukturu a tazatel stanoveny instrukce? 

Jak všichni oslovení účastníci uvedli, komunikace s odcházejícím pracovníkem je 

v jejich firmách vţdy vedena formou osobních rozhovorů. Ačkoliv se konkrétní postup můţe 

v různých situacích, v různých společnostech a na základě různých důvodů zaměstnance 

k odchodu lišit, odpovědi účastníků výzkumu poukázaly na obecně vysokou součinnost 

manaţerů, personalistů a případně také vyššího vedení v procesech spojených s komunikací 

s odcházejícím zaměstnancem. Co se týká průběhu komunikace s pracovníkem v situaci jeho 

rezignace, všichni účastníci výzkumu popsali tento proces a svou úlohu v něm velmi 

podobně. Rozhovory jsou u vybraných zaměstnavatelů vedeny obvykle „mezi čtyřma očima“, 
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tj. s odcházejícím pracovníkem hovoří manaţer a personalista odděleně. Domnívám se, ţe to 

dokládá nejen snahu podpořit pocit soukromí, poskytnout zaměstnanci vyšší psychický 

komfort a podnítit otevřenou diskuzi, ale také vystihuje dvě zcela různé role přímých 

nadřízených a personalistů v organizacích.  

Ať uţ manaţeři týmu, či HR manaţeři, všichni oslovení se shodli obecně na vyčlenění 

dvou zásadních rolí v komunikaci s odcházejícím zaměstnancem, kdy podle nich rozdílně 

vypadají role a úkoly vedoucích a personalistů. Dle odpovědí všech osmi účastníků šetření 

komunikace zaměstnance s přímým nadřízeným týkající se úmyslu odejít ze společnosti 

probíhá obvykle ještě před podáním výpovědi. Manaţer neprodleně o této skutečnosti 

informuje HR oddělení a jedná-li se o potenciální odchod kvalitního zaměstnance, jehoţ firma 

nechce ztratit, nastává diskuze o moţnostech postupu a řešení, jak výpovědi pracovníka 

předejít, případně dochází také k jednání personalisty s daným pracovníkem. Nedojde-li 

k adekvátnímu řešení nebo je-li jiţ zaměstnanec pevně rozhodnut odejít, podává výpověď, po 

níţ následuje jiţ více formální a ze strany organizace iniciovaný rozhovor s personalistou. 

Jeden z personalistů popsal, že typy rozhovorů jsou v jeho společnosti de facto dva. Prvotní 

rozhovor se zpravidla koná s nadřízeným, personalista s rezignujícím pracovníkem hovoří až 

v druhé řadě (personalista č. 1, viz příloha C). Další uvedl, že nejdůležitějším v celém procesu 

je nadřízený daného zaměstnance, který je s ním v častém osobním kontaktu a který o úmyslu 

pracovníka odejít může být mnohdy informován ještě před podáním výpovědi. V tom případě 

informuje HR oddělení a je-li to možné, snaží se společně najít nějaká řešení. Zaměstnanci se 

na personalisty obvykle neobracejí, personalisté spíše jednají s manažery, kteří jsou 

prostředníky mezi nimi a zaměstnanci. HR oddělení obstarává spíše výstupní administrativu 

(personalista č. 3, viz příloha E). Jeden z manažerů konstatoval, že rozhovor se zaměstnancem 

vede vždy dlouho před podáním výpovědi, personalista jej obvykle dotazuje až v průběhu 

výpovědní lhůty (manaţer č. 3, viz příloha K). Odpovědi na formu, průběh i tematické 

zaměření rozhovoru s rezignujícími pracovníky se však oproti tomu v případě manaţerů 

a v případě personalistů mírně lišily.  

Z průběhu komunikace přímého nadřízeného s odcházejícím pracovníkem, jeţ byla 

dotazovanými zástupci zaměstnavatelů popisována jako méně formální diskuze, která se 

odehrává obvykle s předstihem před samotným momentem podání výpovědi v době, kdy 

zaměstnanec teprve odchod z organizace zvaţuje, vyplývá, ţe by manaţer měl hrát v interakci 

se zaměstnancem klíčovou úlohu ve smyslu nejen pracovní, ale i jakési psychosociální 

podpory. Jeden z manažerů nastínil, že v jeho oddělení i v celé firmě hrají v souvislosti 

s dobrovolným odchodem nadřízení spíše sociální úlohu a se zaměstnancem jsou v kontaktu 
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spíše před podáním výpovědi (manaţer č. 1, viz příloha I). Vzhledem k pozici manaţera ve 

vedení týmu, z něhoţ zaměstnanec odchází i k účastníky zmíněné niţší kapacitě personalistů 

věnovat se dostatečně všem zaměstnancům je role přímého nadřízeného v procesu 

komunikace s odcházejícím pracovníkem zcela nezastupitelná – jak ve svých odpovědích 

oslovení profesionálové uváděli, jsou to právě přímí nadřízení, kdo je s daným pracovníkem 

v kontaktu jako první a kdo tak má největší šanci včas něco změnit a zaměstnance (pokud je 

to z pohledu organizace ţádoucí) udrţet. S tím koresponduje i podoba rozhovoru zaměstnance 

s manaţerem, která byla charakterizována jako méně formální, spíše na bázi volné konverzace 

bez vyuţití standardizovaných nástrojů jako např. dotazníků či stanovené struktury rozhovoru.  

Dotazovaní manaţeři se v odpovědích shodli na tématech, jimţ se během rozhovoru 

s někým ze svého oddělení, kdo zvaţuje dobrovolný odchod, věnují. Akcentováno bylo 

především zjišťování příčin a důvodů zvaţování ochodu z firmy a jejich povaha – zdali se 

jedná o aspekty týkající se finančního ohodnocení, vztahů na pracovišti, náplně práce nebo 

organizace samotné. Dalším významným tematickým okruhem byla diskuze o moţnosti 

řešení situace s cílem retence daného zaměstnance, kdy manaţeři obecně chtějí vědět, co by 

měli oni či organizace pro zvrácení jeho rozhodnutí odejít udělat. Jeden vedoucí pracovník 

uvedl, ţe se zajímá i o následující pracovní uplatnění svého podřízeného a dva manaţeři 

zmínili, ţe se rovněţ dotazují na zhodnocení jich samých v roli nadřízeného a spokojenosti 

s vykonáváním jejich úlohy. Osloveného manažera zajímají důvody, které vedly pracovníky 

k rozhodnutí odejít, ačkoliv je s nimi obvykle již předem obeznámen. Dále manažer 

a rezignující zaměstnanci projednávají, co by se mělo změnit, aby pracovníci nemuseli ze 

společnosti odcházet. Hovoří s nimi rovněž o jejich novém zaměstnání (pokud již nějaké 

našli), případně jim nabízí pomoc při hledání nového uplatnění u jiných společností v okruhu 

osobních kontaktů, dává doporučení apod. (manaţer č. 2, viz příloha J). Další manažer při 

rozhovoru s pracovníkem hovoří především o důvodech k rezignaci a o tom, zdali se týkají 

finančních či organizačních záležitostí, pracovní činnosti, kolegů či manažera samotného 

v roli nadřízeného (manaţer č. 4, viz příloha L). Z toho, ţe se oslovení manaţeři zajímali 

především o identifikaci příčin vedoucích k odchodu někoho ze členů jejich týmu, o moţnost 

odstranění problémů a získání zpětné vazby na kolektiv a jejich roli, vyplývá, ţe je pro ně 

rozhovor s odcházejícími pracovníky zdrojem informací, které jim slouţí jako podnět pro 

rozvoj sebe sama ve vedoucí pozici, zlepšení vztahů s podřízenými, úpravu jejich pracovních 

podmínek a předcházení jejich fluktuace v daném oddělení.    

 Odpovědi personalistů na průběh uplatňování rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

byly rozdílné a poskytly rozmanitější informace. Role personalisty v celém procesu je podle 
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všech účastníků šetření odlišná, jelikoţ oproti HR manaţerovi (který bývá obvykle do 

komunikace s odcházejícím pracovníkem zapojen ještě před podáním výpovědi či krátce po 

ní) personalista s odcházejícím zaměstnancem jedná v některých případech aţ v průběhu 

výpovědní lhůty cestou de facto výstupního rozhovoru. Ţádný z HR manaţerů k této 

proceduře nedostal školení ani instrukce, tři z nich ale nastínili, ţe aktuálně uplatňovaná 

podoba rozhovorů je výsledkem jejich diskuze s vedením či jinými personalisty v korporaci 

tak, aby tato technika plnila co moţná nejlépe poţadovaný účel. Všichni jsou v případě 

podání výpovědi zaměstnance v jejich podniku iniciátorem komunikace týkající se jeho 

rezignace, kdy je daný pracovník personalistou pozván na předem dohodnuté osobní setkání. 

Dva ze čtyř personalistů uvedli, ţe postup plánování rozhovoru a jeho následný průběh je 

individuální a závisí na konkrétní situaci a konkrétním zaměstnanci. Proces tedy v jejich 

organizacích není podroben ţádné standardizaci, nemá pevně danou strukturu a je podle jejich 

slov veden jako volný neformální rozhovor. Jeden vybraný personalista uvedl, že manuály ani 

standardizované postupy v podniku zavedeny nejsou – neměly by smysl, jelikož ve chvíli 

dobrovolné rezignace zaměstnanců je nejvíce potřeba schopnost empatie a porozumění. 

(personalista č. 2, viz příloha D). Oba zmínění personalisté konstatovali, ţe se v rozhovoru 

věnují především důvodům, které stojí za rozhodnutím zaměstnance opustit společnost, a je-li 

to moţné, usilují o nalezení řešení, které by odchodu předešlo. Jeden z nich vypověděl, ţe 

pokud tkví příčina rezignace v rovině osobních neshod, snaţí se být v konfliktu neutrálním 

třetím subjektem, který obě strany vyslechne a hledá vzájemně prospěšný kompromis.  

 Druzí dva personalisté vysvětlili, ţe nedílnou součástí rozhovoru s odcházejícím 

pracovníkem je v jejich společnosti také výstupní dotazník. V jedné společnosti nejsou 

dotazování formou rozhovoru a formou dotazníku realizována souběţně, nejprve se krátce po 

podání výpovědi koná osobní rozhovor a dotazník je zaměstnanci předán k vyplnění aţ krátce 

před faktickým odchodem ze společnosti. Dle respondenta jsou předmětem osobní schůzky 

témata podobná těm, jeţ se objevují v písemném dotazníku. Rozhovorem zjišťuje důvod 

rozhodnutí odejít, spokojenost s prací a jevy, které by měla společnost zlepšit, aby odchodům 

zaměstnanců předcházela – souhrnně motivaci odejít a demotivaci zůstat (personalista č. 3, 

viz příloha E). Písemný dokument, který mi HR manaţer poskytl (viz příloha F), je obsahově 

pestrý a zjišťuje informace ohledně momentu, kdy pracovník začal změnu zvaţovat, důvodů 

k rozhodnutí odejít, zhodnocení pozitivních aspektů práce, návrhů na změny a zlepšení, 

eventuálního doporučení zaměstnavatele dalším osobám, hrdosti na práci v dané společnosti. 

Zabývá se téţ spokojeností s jednotlivými elementy pracovní spolupráce, jako jsou finanční 
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i nefinanční ohodnocení, vztahy na pracovišti, definování osobních i firemních cílů, nadřízený 

a vedení společnosti, náplň práce, pracovní prostředí a další organizačně-technické faktory.  

Proces u společnosti druhého personalisty z několika důvodů vykazuje známky vyšší 

formalizace a standardizace. Nejprve je kaţdému zaměstnanci v posledním týdnu před 

odchodem doručen e-mail s pozvánkou na osobní setkání s HR manaţerem. Součástí je 

i výstupní dotazník, který musí zaměstnanec ručně vyplnit a přinést s sebou na sjednanou 

schůzku, která se koná zásadně předposlední či poslední den jeho působení ve firmě. 

Struktura osobního rozhovoru s personalistou je určena tímto dotazníkem, který slouţí jako 

podklad pro celý rozhovor, jelikoţ jsou během něj podrobně projednávány všechny uvedené 

otázky, škály a zaměstnancem doplněné odpovědi a hodnocení. Díky tomu můţe personalista 

rozšířit vyplněný dotazník o potřebná vysvětlení, opatřit jej svými poznámkami a dále získané 

informace snáze zpracovat. V dotazníku i v rozhovoru jej dle jeho odpovědí zajímá: důvod 

k odchodu; moment, kdy osoba začala o odchodu uvažovat; všeobecně spokojenost se 

společností; spokojenost s náplní práce a jejím ohodnocením; konkrétní pozitivní a negativní 

aspekty práce; spokojenost s týmem a zhodnocení jeho pozitivních a negativních aspektů; 

spokojenost s nadřízeným a zhodnocení pozitivních a negativních aspektů jeho působení, 

případně návrhy, jak jeho roli a přístup zlepšit; možnosti kariérního růstu a případně sdělení 

parametrů nabídky jiného zaměstnavatele a zhodnocení její atraktivity (personalista č. 4, viz 

přílohy G a H). Personalista zdůrazňoval, ţe je zásadní vysvětlit zaměstnanci absolvujícímu 

výstupní rozhovor jeho smysl a přínos pro organizaci, ozřejmit následnou práci se získanými 

informacemi, ale především dát mu moţnost poloţit jakoukoliv otázku či cokoliv doplnit, aby 

z rozhovoru v ţádném případě neodcházel s pocitem, ţe nebylo prodiskutováno vše potřebné. 

Odpovědi týkající se konkrétních technik a metod, které k získávání a zpracování 

informací z rozhovoru s odcházejícím zaměstnancem personalisté vyuţívají, byly různé, 

jelikoţ konkrétní náleţitosti rozhovoru personalisty s pracovníkem odráţejí různé potřeby 

zaměstnavatele, specifika jeho organizace atd. Obecně lze z odpovědí účastníků šetření 

usuzovat, ţe rozhovor zaměstnance s personalistou podniku vykazuje znaky vyšší formalizace 

neţ rozhovor s nadřízeným v ohledu průběhu rozhovoru samotného, jeho obvyklého vyuţití 

v rámci oficiální výstupní administrativy i v ohledu následné práce se získanými 

informacemi. Většina personalistů uvedla, ţe zpracovává (byť i jednoduché) statistiky či 

reporty týkající se počtu rezignací a důvodů, které za nimi stály. Vyšší standardizace ve 

smyslu předem definované tematické struktury rozhovoru či distribuce dotazníku všem 

rezignujícím zaměstnancům v identickém znění tak podle mého názoru přispívá k eliminaci 

rizika, ţe bude opomenuta určitá zásadní skutečnost, a rovněţ k vyšší efektivitě následné 
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práce s generovanými daty. Ze širokého záběru témat, o nichţ personalisté chtějí se svými 

zaměstnanci hovořit, vyplývá stejně jako v případě manaţerů značný zájem na získání zpětné 

vazby na působení v organizaci s cílem podmínky spolupráce zlepšovat a sniţovat tak 

fluktuaci cenných profesionálů. 

3.1.2.3 Potenciál přisuzovaný organizací rozhovorům s odcházejícími pracovníky 

Třetí tematický okruh šetření byl sestaven k zodpovězení výzkumné otázky VO3: Jaký 

je rozhovorům s odcházejícími pracovníky organizací přisuzován potenciál? Indikátory 

specifikující výzkumnou otázku zněly: I3: Za jakým účelem je rozhovor realizován? Jak 

probíhá následné zpracování získaných informací? Jak probíhá projednávání získaných 

informací? Jak organizace hodnotí pravdivost získaných informací? Jaké je hodnocení 

přínosů a užitečnosti rozhovoru? Jsou získané informace podnětem pro zavedení změn? 

 Na základě získaných poznatků lze konstatovat, ţe faktorem, který je pro průběh 

rozhovoru s odcházejícím pracovníkem z hlediska organizace určující, je míra motivace 

zaměstnavatele k retenci rezignujícího zaměstnance. Všichni oslovení HR profesionálové se 

plně shodovali v otázce účelu rozhovoru, a rozlišovali, zdali pomocí něho pouze zjišťují 

informace, či zdali pro ně slouţí jako příleţitost k přesvědčení zaměstnance k setrvání ve 

firmě. Téměř identicky uvedli dichotomickou charakteristiku komunikace s pracovníkem, 

jehoţ odchod je pro společnost neţádoucí ztrátou a komunikace s pracovníkem, jehoţ 

dobrovolný odchod je spíše vítaným řešením, které často předchází jeho propuštění. Rozdíl 

viděli v tom, ţe u pracovníka, o kterého společnost nechce přijít, je rozhovor s personalistou 

obvykle uskutečněn ještě před podáním výpovědi či bezprostředně po něm, aby společnost 

měla čas a prostor odstranit příčiny jeho odchodu, nalézt určitý kompromis či řešení 

a přesvědčit ho k setrvání v organizaci; případně se rozhovorů odehrává více – první se 

záměrem přesvědčit zaměstnance k setrvání ve firmě, druhý výstupní s cílem vytěţit 

maximum informací a rozloučit se. Naopak v případě, kdy zaměstnavatel pracovníkovi 

v odchodu bránit nechce, s ním je zpravidla výstupní rozhovor, jehoţ cílem je získat od něj 

zpětnou vazbu na jeho působení ve společnosti, veden aţ k závěru výpovědní lhůty. Nechce-li 

jeden z oslovených personalistů pracovníka ztratit, jedná s ním o přijatelném řešení situace 

a jeho udržení ve společnosti. Pokud se však jedná o někoho, jehož odchod pro firmu není 

ztrátou, vyslechne jeho důvody, ale k setrvání ho nepřesvědčuje (personalista č. 3, viz 

příloha E). V kontrastu s tím oslovení vedoucí pracovníci různý přístup k různě vnímaným 

odchodům výrazně neakcentovali a spíše se vyjadřovali ve smyslu, ţe členy svých týmů 

v ţádném případě ztrácet nechtějí a snaţí se proto v rámci svých moţností pracovní podmínky 
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zlepšit a vyjít zaměstnanci vstříc. Další manažer vysvětluje, že má kvalitní a spolehlivý tým, 

z něhož nechce ztratit žádného člena, a proto vždy hledá způsoby řešení a usiluje o jeho 

udržení ve společnosti. (manaţer č. 3, viz příloha K)  

Zástupci zaměstnavatelů zastávali pozitivní názor na otázku kvality informací, které 

mohou být z rozhovorů s rezignujícími pracovníky vytěţeny. Všichni manaţeři věřili 

v upřímnost odpovědí a pravdivost důvodů, jeţ jim zaměstnanci sdělují, coţ argumentovali 

především dlouhodobou spoluprací a přátelskými vztahy s podřízenými. Otevřenost odpovědí 

jimi byla připisována tomu, ţe důvodem rozhodnutí pracovníků opustit společnost bývá touha 

po nových zkušenostech, nedostatečně motivující platové ohodnocení či nespokojenost 

s některými procesy fungování na celopodnikové úrovni a nikoliv neshody v rovině 

mezilidských vztahů. Jeden z manažerů se doposud nesetkal s tím, že by z jeho týmu 

pracovníci odcházeli kvůli problémům v mezilidských vztazích nebo z důvodu výrazné 

nespokojenosti se společností. Komunikaci s podřízenými hodnotí jako velmi otevřenou 

a nedomnívá se, že by mu rezignující členové týmu informace zatajovali, naopak věří 

v pravdivost jimi poskytnutých informací. Jako hlavní příčiny rozhodnutí odejít vidí touhu po 

změně, lepší příležitost u jiné společnosti či studijní důvody (manaţer č. 1, viz příloha I). 

Druhý vedoucí pracovník věří, že díky korektnímu jednání, přátelskému přístupu 

a dlouholetým vztahům mu podřízení upřímně a pravdivě sdělují všechny podstatné 

informace, a domnívá se, že příčinou jejich odchodu je, tak jak jej zaměstnanci informují, 

skutečně finanční ohodnocení a nikoliv jiné faktory (manaţer č. 4, viz příloha L).  

Oslovení personalisté se podobně jako vedoucí pracovníci domnívali, ţe pravdivost 

poskytnutých informací je vysoká díky tomu, ţe příčiny podání výpovědi obvykle neleţí 

v oblasti vztahů v kolektivu, nýbrţ ţe jsou na vině materiální faktory či kariérní změna. Dva 

z nich však připustili i situaci, kdy můţe docházet k osobním neshodám a informace, které 

jim zaměstnanec během rozhovoru sděluje, pak mohou být zkreslené či neúplné, a uvedli, ţe 

se v tomto případě snaţí o eventuálních problémech s daným pracovníkem hovořit, ovšem 

pod striktní podmínkou dobrovolnosti. Je-li důvodem lepší pracovní nabídka, bývají dle 

tvrzení vybraného personalisty zaměstnanci obvykle otevření. V případě osobních problémů je 

poskytování informací komplikovanější. Když však souvislost odchodu se vztahy na pracovišti 

v rozhovoru zaznamená, se zainteresovanými osobami situaci projednává. Poznamenává 

však, že nikdo z rezignujících pracovníků není nucen k poskytování informací, které 

poskytovat dobrovolně nechce (personalista č. 3, viz příloha E). Další HR manažer personál 

dobře zná a věří, že zaměstnanci nemají důvod nebýt upřímní. Je-li situace opačná či 

proslýchá-li se něco, co mohlo mít odchodem souvislost, avšak při rozhovoru to zaměstnanec 
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nezmínil, personalista se na téma sám informuje. Případně v situaci, kdy je zřejmé, že 

pracovník důvody nesděluje komplexně, rozhovorem usiluje o rozkrytí problému (personalista 

č. 4, viz příloha G).  

Do problematiky postupu po ukončení rozhovoru však rozhovory se zástupci 

zaměstnavatelů přinesly rozporuplné poznatky a odpovědi personalistů a manaţerů se 

v otázce následné práce s generovanými informacemi a jejich vyuţití jakoţto podkladů pro 

případné změny výrazně odlišovaly. Vzhledem k tomu, ţe vedoucí pracovníci jsou v procesu 

komunikace s daným zaměstnancem často ještě před podáním jeho výpovědi, postup po 

ukončení rozhovoru byl všemi manaţery popsán takřka totoţně – neprodleně informují 

personální oddělení a jedná-li se o potenciální rezignaci zaměstnance na seniorní či klíčové 

pozici, zpravují i vyšší vedení a začínají jednat o moţnostech řešení vedoucích k retenci 

daného zaměstnance, eventuálně uţ o procesu náboru a brzkém obsazení volné pozice. Dle 

vlastního tvrzení je oslovený manažer v úzkém kontaktu s personalistou a dozví-li se od 

zaměstnance o jeho úmyslu odejít, ihned personalistu informuje, aby mohla být situace (pokud 

je to žádoucí a možné) vyřešena a napravena. Pokud však ví, že je osoba pevně rozhodnuta 

odejít, začíná s HR manažerem řešit se otázku zástupu a náboru (manaţer č. 1, viz příloha I).  

Tři ze čtyř dotazovaných vedoucích se vyjádřili velmi skepticky o zájmu organizace 

a jejího vedení o spokojenost zaměstnanců a podněty ke zlepšení vzešlé z jejich řad, coţ 

viděli jako handicap, který jim retenci členů jejich oddělení často znesnadňuje. Byli kritičtí 

ohledně vlastních omezených pravomocí na stavu věcí cokoliv změnit a potaţmo obecně i co 

se týká smysluplnosti samotného dialogu mezi nimi a personálním oddělením či vyšším 

vedením. Pokud se jedná o záležitost, již může oslovený manažer změnit, snaží se ji napravit, 

aby nebyla důvodem k rezignaci žádného dalšího zaměstnance. Závažné nedostatky vidí na 

organizační úrovni, kdy i přes opakované žádosti manažerů a zaměstnanců nemá vedení vůli 

něco změnit a podmínky pro zaměstnance zlepšit (manaţer č. 3, viz příloha K). Podle názoru 

druhého vedoucího kvůli nevhodnému přístupu HR oddělení a vyššího vedení chybí propojení 

mezi získáváním informací a realizováním potřebných akcí. Domnívá se proto, že podněty od 

zaměstnanců nejsou zohledňovány a nejsou impulzem pro změny současného stavu. Výpověď 

zaměstnance tak vnímá pouze jako pokyn pro HR oddělení k zahájení náboru (manaţer č. 2, 

viz příloha J). Podle jejich tvrzení jedná-li se o odchod pracovníka z příčin, jichţ si jsou 

vědomi a jeţ spočívají mimo jejich pravomoci na celoorganizační úrovni, pracovníky 

nepřesvědčují a v jejich rozhodnutí je podporují. Druhý manažer své podřízené vždy 

přesvědčuje k setrvání ve společnosti. Dle jeho názoru všem zaměstnancům kvůli špatně 

nastavené personální politice a nefungujícím personálním procesům chybí jistoty, vize 
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korporace a místo v nové firmě. Vyslechne je a je-li to možné, zasazuje se o zlepšení a pomoc, 

nicméně uvádí, že pro ně chce to nejlepší, a v odchodu jim proto nebrání (manaţer č. 2, viz 

příloha J).   

Tři ze čtyř personalistů byli naopak v tomto ohledu během šetření spíše optimističtí 

a popisovali, ţe se v rámci udrţení zaměstnanců zasazují o řešení vyvstalých problémů 

a v přijatelné míře o zavedení změn, které by odchodu mohly předejít. Zjištění získaná touto 

metodou jsou pro ně podle jejich slov předmětem diskuze s vedením společnosti či 

s manaţery jednotlivých oddělení, napomáhají jim k identifikaci oblastí pro rozvoj, 

k vysledování výskytu určitých negativních trendů uvnitř společnosti a k neustálému 

zlepšování chodu celé organizace. Oslovený personalista uvedl, že na základě podnětu 

jednoho zaměstnance nelze zásadně měnit nastavené podmínky. Pokud by se s některými 

důvody setkával častěji, vnímal by to jako impuls ve firmě něco změnit. Společnost názorům 

svých zaměstnanců naslouchá, a proto se snaží i díky informacím od odcházejících osob 

pracovní podmínky zlepšovat (personalista č. 3, viz příloha E). Jeden z HR manaţerů 

podrobně vysvětlil, jak je po ukončení rozhovoru postupováno a jakým způsobem je se 

získanými informacemi nakládáno, aby mohly být společností strategicky vyuţity: Dotazníky 

vyplněné odpověďmi zaměstnance a vlastními doplňujícími poznámkami uloží do elektronické 

podoby, aby s nimi mohl následně pracovat. Vyvstane-li z rozhovoru jakákoliv alarmující 

informace, začíná ji s vedením a případně s daným manažerem či týmem okamžitě řešit. Za 

standardních okolností ovšem HR manažer v horizontu několika měsíců všechny 

nashromážděné dotazníky studuje, hledá určité společné jmenovatele a snaží se vysledovat 

trendy a zjistit, zdali se ve společnosti z pohledu jejích zaměstnanců neobjevuje cokoliv 

nežádoucího a zdali nedochází k nějakým změnám, o nichž nemá vedení informace. Závěry 

z rozhovorů jsou dále s managementem projednávány na kvartální poradě, aby mohly být 

zavedeny případné změny a řešení (personalista č. 4, viz příloha G). Pouze jeden ze čtyř HR 

manaţerů nastínil bariéry, které mu v následném vyuţití podnětů od zaměstnanců a zavedení 

změn v organizaci brání. Statistiky ani analýzy v jeho společnosti nezpracovává. Ve vztahu 

k zaměstnancům by žádné nové informace nepřinesly, jelikož motivy zaměstnanců k odchodu 

bývají známé a stále se opakují. Jejich hlavní příčinu, tj. finanční ohodnocení, nemá 

personální oddělení vzhledem k velikosti firmy a počtu pracovníků možnost příliš ovlivnit 

(personalista č. 2, viz příloha D).  

Další rozdíly mezi vedoucími pracovníky a personalisty přineslo téma práce 

s generovanými daty a následných zavádění změn, kdy se jako jedna z odlišností ukázala míra 

standardizace zjišťovaných dat. V případě manaţerů jsem vyhodnotila standardizaci dat jako 
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nízkou, jelikoţ byly informace od zaměstnanců získávány pouze cestou neformální volné 

konverzace. Lze se domnívat, ţe naopak identifikovaná vyšší formálnost a standardizace 

rozhovorů v případě personalistů je vhodná proto, ţe HR oddělení musí mít přehled o celé 

firmě, zatímco manaţer především o svém oddělení. Vyšší standardizace informací vzešlých 

z rozhovorů s rezignujícími zaměstnanci můţe předznamenávat jejich snazší evidenci, 

generalizaci a následné vyuţití k projednání a eventuální zavedení změn. Není proto tedy 

překvapivé, ţe v souladu s tím, co dokládají odpovědi tří personalistů mj. i shrnuté ve výše 

uvedeném schématu (viz obrázek č. 3), standardizace dat (subjektivně vyhodnocená jako 

střední a vysoká) usnadňuje moţnost nalézt v nich určité opakující se motivy či objevující se 

trendy, vede k jejich projednání s dalšími subjekty ve společnosti a slouţí jako podnět pro 

případné zavedení určitých změn a vyřešení identifikovaných problémů. 

Obecně se však o rozhovorech s odcházejícími pracovníky všichni účastníci šetření 

vyjadřovali pozitivně a uváděli, ţe je chápou za nedílnou součást své práce, která je z hlediska 

získání cenných informací zcela klíčová. Manaţeři je vnímali v rovině osobní zpětné vazby 

mezi nimi a jejich podřízenými a jako příleţitost, aby i zaměstnanci zhodnotili naplnění úlohy 

vedoucího daným manaţerem. Dle vybraného respondenta se jedná se o nedílnou součást 

manažerské role a náplně práce. Každý vedoucí je zodpovědný za své podřízené, má 

povinnost zajímat se o ně, a proto považovat za klíčové chtít se dozvědět, z jakého důvodu se 

rozhodují společnost a tým opustit (manaţer č. 3, viz příloha K). Personalisty na ně bylo 

nahlíţeno spíše z perspektivy organizace jako celku jako na klíčovou příleţitost, která 

umoţňuje získat informace o vnímání kvality pracovního prostředí, procesů a komunikace, 

práce samotné a jejího ohodnocení, postavení jejich zaměstnavatele na trhu práce ve srovnání 

s jinými společnostmi apod. Pro jednoho z personalistů je rozhovor s odcházejícími 

pracovníky velmi užitečným zdrojem informací a cennou zpětnou vazbou ohledně prostředí, 

podmínek a vztahů na pracovišti. Například v platových otázkách má srovnání s trhem 

a konkurencí, nicméně jsou-li zaměstnanci ochotni sdělit výši nabízené mzdy u jiné 

společnosti, je to pro něj velmi zásadní informace (personalista č. 1, viz příloha C).  

Další z HR manaţerů ve výzkumném rozhovoru upozornil na pro jeho společnost 

unikátní roli rozhovoru s odcházejícími zaměstnanci v porovnání s rozhovory se zaměstnanci 

stávajícími a zhodnotil jeho důleţitost pro zaměstnavatele obecně: Interview s odcházejícím 

pracovníkem hodnotí jako jedinou příležitost, která umožňuje se zcela otevřeně dozvědět 

potřebnou zpětnou vazbu. Průběžné rozhovory či dotazníky od současných zaměstnanců jsou 

pro firmu rovněž přínosnou metodou, ovšem informace, které jsou v nich pracovníci ochotni 

poskytovat, bývají často jiné než ve chvíli, kdy pomyslně nemají co ztratit. Cílem personalisty 
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a managementu je být informován o dění ve společnosti; mít šanci zvýšit retenci zaměstnanců; 

udržet pozitivní a korektní vztahy i po odchodu, nejen za účelem budování dobrého jméno na 

trhu, nýbrž i pro možnost případného návratu daného pracovníka či alternativní formu 

spolupráce s ním v budoucnu; zjistit, jaké aspekty lze zlepšit a zdali nemá odcházející 

zaměstnanec konstruktivní návrhy k implementaci. Závěrečný rozhovor je ideální cestou, jak 

toho dosáhnout. HR manažer se vyjadřuje, že nevyužívají-li v dnešní době firmy tuto techniku, 

je velmi skeptický v tom, že je to personální politika a způsob podnikání, které by byly 

dlouhodobě udržitelné (personalista č. 4, viz příloha G). 

3.2 Dotazníkové šetření zkušeností pracovníků s realizací rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky 

3.2.1 Metodika dotazníkového šetření zkušeností pracovníků s realizací 

rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

 Cílem dotazníkového šetření, které tvoří druhou část mého výzkumného projektu, je 

zjistit, jakou mají s realizací rozhovorů s odcházejícími pracovníky v praxi oslovení 

zaměstnanci zkušenost. Ačkoliv strukturované standardizované dotazování nemusí pro 

kvalitativně formulované šetření představovat typickou techniku, metodu jsem vyuţila 

především z toho důvodu, ţe díky organizační nenáročnosti a také unifikaci výpovědí 

umoţňuje generovat srovnatelná data o četnějším výběrovém souboru respondentů. Těm byl 

rozeslán písemný dotazník v elektronické formě za vyuţití nástroje na online dotazníkové 

formuláře platformy Google Forms, díky němuţ je moţná efektivní distribuce výzkumného 

dokumentu, sběr i následná analýza dat. Aby byla v obou fázích výzkumu dodrţena 

koherence a pozornost byla věnována stejným klíčovým aspektům, tematicky se dotazník 

podobal osnově otázek kladených personalistům a manaţerům v první části empirického 

šetření.  

Výzkumné otázky a jejich dílčí indikátory společně vedoucí k naplnění cíle šetření 

byly pro dotazníkové šetření upraveny do následujícího znění:  

C: Jakým způsobem jsou rozhovory s odcházejícími pracovníky realizovány v praxi –  jakou 

s nimi mají oslovení pracovníci zkušenost? 

VO1: Do jaké míry má respondent s rozhovorem s odcházejícím pracovníkem 

zkušenost? 

I1: U kolika dosavadních zaměstnavatelů rozhovor respondent absolvoval? 

     Jak byly organizace velké?      
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VO2: Jaká byla podoba a průběh rozhovoru s odcházejícím pracovníkem 

u dosavadních zaměstnavatelů respondenta? 

 I2: Jak komunikace respondentem v roli odcházejícího pracovníka probíhala? 

      V jaké formě byl rozhovor realizován? 

     Byl rozhovor doplněn standardizovaným dotazníkem? 

V jakém čase v souvislosti s podáním výpovědi byl rozhovor (písemné 

dotazování) realizován? 

       Kdo byl rozhovoru přítomen? 

      Jakým tématům byla v rozhovoru (dotazníku) věnována pozornost? 

VO3: Jaký byl rozhovoru s odcházejícím pracovníkem respondentem přisuzován 

potenciál?  

I3: Byl rozhovor spíše informativní, nebo spíše persvazivní? 

    Jaká byla pravdivost a úplnost respondentem poskytnutých informací?     

Jaká byla ochota respondenta sdělit zaměstnavateli důvody k odchodu 

a jaké aspekty na ni měly vliv? 

Jak se respondent domnívá, že probíhalo následné zpracování poskytnutých 

informací? 

     Jaké mělo očekávání vliv na ochotu respondenta poskytovat informace? 

 Vzhledem k tomu, ţe podnětné informace mohl do empirického šetření přinést 

respondent se zcela různou pracovní historií, a k tomu, ţe ze zkušeností, které oslovení 

respondenti mohou s uplatňováním rozhovorů s odcházejícími pracovníky v praxi mít, 

vyplývá pět základních typů různých moţných situací, byla konstrukce dotazníku rozdělena 

do pěti „scénářů“. Záměrem pro vytvoření různých scénářů bylo pokrytí všech potenciálních 

moţností a zkušeností, které mohl daný respondent mít, tak, aby kaţdý odpovídal pouze na ty 

otázky, jeţ jsou pro něj relevantní. První moţnou skupinou respondentů byly ty osoby, které 

doposud nikdy dobrovolně neodešly ze zaměstnání a u nichţ bylo účelem zjistit, jak by podle 

svého mínění přistupovaly k rozhovoru s odcházejícím pracovníkem ve chvíli, kdy by se jich 

podání výpovědi týkalo. Vedle toho se respondentem empirického šetření mohl stát i ten, kdo 

jiţ někdy výpověď ze zaměstnání podal, avšak nebyl zaměstnavatelem ohledně svého 

rozhodnutí odejít nijak dotazován. V tomto případě bylo opět mým záměrem dozvědět se, jak 

by rozhovor s odcházejícím pracovníkem v dané situaci vnímal a jaký by k němu měl postoj. 

Třetí potenciální skupinu představovali lidé, kterým byla zaměstnavatelem moţnost 

absolvovat závěrečný rozhovor nabídnuta, nýbrţ ji sami odmítli. Klíčovým souborem 

respondentů však byli ti zaměstnanci, kteří jiţ měli zkušenost jak s dobrovolným odchodem 
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ze zaměstnání, tak s tím spojeným rozhovorem s daným zaměstnavatelem. Poslední sekvence 

otevřených otázek pak byla vytvořena pro případ, ţe by měl některý respondent zcela jinou 

zkušenost s komunikací ohledně svého dobrovolného odchodu z dané společnosti a nemohl 

by vyplnit otázky s předdefinovanými moţnostmi. Tato na první pohled sloţitější konstrukce 

šetření byla zvolena za účelem maximálního usnadnění vyplňování dotazníku respondenty, 

kteří byli na základě zvolených odpovědí automaticky navigováni na navazující relevantní 

okruhy otázek. Avšak protoţe pro čtenáře, který není dokumentem navigován automaticky, 

by mohla být orientace v dotazníku sloţitá, v přílohách je k dispozici dotazník v ucelené 

podobě i ve zmíněných pěti variantách (scénářích) odděleně, navíc za doprovodu pomocného, 

pro respondenta skrytého poznámkového aparátu, jenţ má pochopení struktury šetření ještě 

více usnadnit (viz přílohy M–T). Pro přehlednost uvádím schéma scénářů a konstrukce 

dotazníku: 

Scénář č. 1 – Respondent nemá zkušenosti s rezignací 

Scénář č. 2 – Respondent má zkušenosti s rezignací, rozhovor neabsolvoval 

 Varianta č. 1 – u žádného zaměstnavatele možnost nedostal 

 Varianta č. 2 – u vybraného zaměstnavatele možnost nedostal 

Scénář č. 3 – Respondent má zkušenosti s rezignací, ale rozhovor odmítl absolvovat 

Scénář č. 4 – Respondent má zkušenosti s rezignací, rozhovor absolvoval 

 Varianta č. 1 – pouze rozhovor 

 Varianta č. 2 – rozhovor doplněný dotazníkem 

Scénář č. 5 – Alternativní forma komunikace se zaměstnavatelem 

Z hlediska typu otázek byly v dotazníku zastoupeny otázky zcela otevřené či zcela 

uzavřené s jednou či více moţnými variantami odpovědí, s největší frekvencí pak byly 

vyuţity otázky polouzavřené, které vedle předem definovaných voleb nechávaly 

respondentům prostor vyplnit vlastní či odlišnou odpověď do políčka s názvem „jiné“. 

Formulované otázky byly z pohledu moţných variant odpovědí dichotomické (nejčastěji 

slouţící jako filtrační, resp. přesněji filtračně-meritorní) či polytomické, a to výběrového 

i výčtového charakteru. Ačkoliv kaţdá otázka měla meritorní úlohu a odpověď kaţdého 

respondenta nesla výzkumnou hodnotu, aby kaţdý účastník šetření vyplňoval jen relevantní 

okruhy dotazů, bylo především v úvodu výzkumu obsaţeno několik filtračních (resp. 

filtračně-meritorních) otázek, skrze něţ je respondent automaticky nasměrován na další oddíl 

otázek v dotazníku. Z toho důvodu, ţe komplexní odpovědi respondentů jsou pro výzkum 

klíčové a ţe otázky byly za účelem úspornosti doby vyplňování a uţivatelské vstřícnosti 

zvoleny uzavřené s předdefinovanou nabídkou odpovědí, vyplnění většiny z nich bylo 
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nastaveno jako povinné. Jako nepovinné byly pak označeny ty, které dávaly respondentovi 

moţnost sdělit jakékoliv doplňující informace k rozhovorům s odcházejícími pracovníky 

a jeho vlastní zkušenosti s nimi. V nejdelší moţné variantě výzkumu respondent zodpovídal 

18 otázek, z nichţ byla většina uzavřených a maximálně dvě otevřené, z nichţ jedna byla 

nepovinná, a díky čemuţ pak očekávaná doba vyplnění výzkumného dotazníku nepřesahovala 

8 minut.   

 V průvodních informacích k dotazníku byl respondent informován o účelu tohoto 

výzkumu a několika skutečnostech, které byly pro pochopení tematiky a následné správné 

vyplnění dokumentu klíčové. V úvodu tedy byl definován pojem dobrovolný odchod ze 

zaměstnání a případy, na něţ se pro účely mého šetření podání výpovědi nevztahuje. 

Následně byl rovněţ vysvětlen rozhovor s odcházejícím zaměstnancem jako setkání v předem 

dohodnutém termínu, iniciované zaměstnavatelem a týkající se rozhodnutí zaměstnance 

dobrovolně opustit společnost. Dále bylo nastaveno jisté omezení práce či zaměstnání tak, aby 

bylo chápáno ve smyslu pracovního vztahu alespoň v rozsahu polovičního úvazku na dohodu 

či pracovní smlouvu – to z toho důvodu, ţe u případů, kdy je úvazek menší neţ tato hranice, 

subjektivně předpokládám potenciální slabší zájem zaměstnavatele o názory, které na 

dosavadní pracovní spolupráci takový pracovník má. Aby bylo moţné v případě vícečetných 

odchodů ze zaměstnání zkušenosti u jednotlivých společností dostatečně obsáhle popsat, 

respondent byl poţádán o vyplnění více dotazníků pro kaţdého zaměstnavatele zvlášť. 

Z důvodu časového komfortu respondenta to však nebylo podmínkou a dotazník stačilo 

vyplnit jen jeden, nicméně nabídnutá moţnost vyplnit více dotazníků byla varianta, která by 

mu umoţnila obsáhnout veškeré jeho zkušenosti s rozhovorem s odcházejícím pracovníkem 

u různých organizací. 

V úvodu šetření byly uvedeny otázky zjišťující, zdali má respondent zkušenost obecně 

s rezignací ze zaměstnání, tj. s dobrovolným podáním výpovědi, a následně také ověřující 

četnost absolvování rozhovoru s odcházejícím pracovníkem u daných zaměstnavatelů. Podle 

konkrétní odpovědi byl navigován na další sekci otázek korespondující s jednotlivými výše 

uvedenými scénáři dotazníku. V případech, kdy buď doposud nikdy ze zaměstnání 

dobrovolně neodcházel, nebo odcházel, ale zaměstnavatelem nebyl rozhovor realizován 

(tj. zkušenost odpovídající prvnímu a druhému scénáři), dal dotazník moţnost otevřeně 

vyjádřit názor respondenta na problematiku. Zde se otevřené otázky týkaly zjišťování, jaké 

informace by mohl zaměstnavateli v případě rezignace a absolvování rozhovoru chtít sdělit 

a rovněţ jeho celkového vnímání a hodnocení této metody. Jelikoţ při rozvazování 

pracovního vztahu můţe dojít k situaci, kdy se strany rozcházejí ve zlém a nemusejí mít 
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motivaci spolu nadále jednat, zjišťovala jsem také, zdali u některého z respondentů nastal 

moment, ţe se nabídnutého rozhovoru se zaměstnavatelem odmítl účastnit, a případně proč 

tomu tak bylo (tento postup je pokryt scénářem číslo tři). V návaznosti na výzkumné otázky 

a jejich určující indikátory byli účastníci šetření, kteří u svého bývalého zaměstnavatele 

rozhovor absolvovali (tedy z hlediska konstrukce dotazníku pomyslná čtvrtá skupina 

respondentů), dotazováni na informace přibliţující jejich osobní zkušenost s danou 

organizací. Konkrétně jsem skrze dotazník zjišťovala, kdy byl v souvislosti s jejich výpovědí 

rozhovor uskutečněn, kdo při něm byl přítomen, o kterých tématech se hovořilo a zdali 

naopak byla témata, o kterých zaměstnavateli respondenti nechtěli poskytovat informace, 

jestli byla povaha rozhovoru spíše informativní, či persvazivní, jaká byla jejich ochota 

odpovídat a poskytovat pravdivé informace, jaké bylo očekávání ohledně práce s informacemi 

a jejich vyuţití danou společností a zda souviselo s ochotou sdělovat organizaci své důvody 

k rozhodnutí odejít. Na závěr jsem dala respondentům moţnost v případě potřeby doplnit 

jakékoliv další důleţité informace. Šetření také zjišťovalo odpověď na otázku, zdali byl 

závěrečný rozhovor, jejţ pracovník absolvoval, doplněn písemným dotazníkem. Pokud ano, 

pak byli účastníci výzkumu navigováni na okruh otázek zabývajících se tématy, jichţ se 

dotazník týkal, dále termínem, kdy jim byl předán k vyplnění, a mírou ochoty sdělovat touto 

formou svému zaměstnavateli detaily své dobrovolné výpovědi. Pro případ, ţe by se některý 

z respondentů v rámci své rezignace setkal se zcela jinou metodou komunikace se 

zaměstnavatelem, byl připraven pátý scénář sestávající z otevřených otázek nechávajících 

volný prostor pro vyjádření a přiblíţení této konkrétní situace.  

Před distribucí dotazníkového šetření a zahájení výzkumu bylo provedeno pilotní 

testování na třech respondentech, které mělo za cíl ověřit srozumitelnost kladených otázek 

a nabídnutých odpovědí i návaznost jednotlivých sekcí dotazníku a správnost mechanismu 

přesměrování mezi jednotlivými tematickými okruhy. Na základě tohoto předvýzkumu byly 

implementovány potřebné formální i obsahové změny, aby mohlo být výzkumné šetření za 

participace většího výběrového souboru zahájeno. Kvůli nemoţnosti jednoznačně 

identifikovat základní soubor a za situace s velmi otevřenými (aţ absentujícími) kritérii, která 

by mohla definovat, jaká osoba by byla pro výzkum potenciálním vhodným respondentem, 

byla jako optimální postup zvolena metoda sestavení výběrového souboru na principu 

dostupnosti a dobrovolnosti především v okruhu osobních kontaktů. Primární cestou oslovení 

respondentů za účelem účasti v mém výzkumu bylo zaslání adresné personalizované zprávy 

(e-mailem či přes sociální sítě) se základními informacemi o účelu písemného šetření 

a ţádostí o jeho vyplnění; stejné informace byly respondentům poskytnuty při osobním 
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kontaktu a rozhovoru. Mimo to byli oslovení respondenti také informováni o moţnosti sdílet 

dotazník v okruhu svých kontaktů a předat jej dalším respondentům, lze tedy hovořit 

o spoluutváření výběrového souboru i technikou zvanou nabalování (Reichel, 2009, s. 83–85). 

Vyplnění písemného dotazníku bylo umoţněno otevřením zaslaného odkazu vedoucího na 

online dotazníkový formulář, kromě toho byl odkaz na výzkumný dokument také volně 

dostupný v mém osobním profilu na sociálních sítích. Z důvodu uvedeného postupu bohuţel 

nelze kvantifikovat velikost okruhu oslovených osob ani následnou návratnost 

distribuovaného výzkumu, čili poměr dotazníků, které byly respondentům odeslány 

k vyplnění, a těch, které od nich byly vyplněné přijaty nazpět.  

3.2.2 Vyhodnocení a interpretace informací z dotazníkového šetření zkušeností 

pracovníků s realizací rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

Před vyhodnocením a interpretací dat, která dotazníková část empirického šetření 

generovala, je nutné upozornit, ţe jelikoţ cíle výzkumu jsou kvalitativního charakteru, bylo 

by liché předpokládat, ţe z nich lze vyvozovat závěry exaktně popisující realitu v celé její šíři. 

Vzhledem k velikosti a statistické nereprezentativnosti výběrového souboru i povaze 

kladených otázek jsou získaná data platná pro daný výběrový soubor respondentů a nikoliv 

pro celou populaci. Naopak ambicí mého dotazníku bylo nastínit určité trendy a nalézt určité 

společné znaky mezi různými zkušenostmi jednotlivých respondentů. Domnívám se proto, ţe 

nejmarkantnější skutečnosti a opakující se motivy, jeţ z dotazníkového šetření vyplynuly, 

mohou praxi alespoň přibliţně ilustrovat a nastínit. 

3.2.2.1 Míra zkušeností pracovníků s rozhovory s odcházejícími pracovníky 

První výzkumná otázka a její indikátory se zaměřovaly na rozsah zkušeností 

oslovených respondentů s rozhovorem s odcházejícím zaměstnancem a četnost absolvování 

rozhovoru u jejich dosavadních zaměstnavatelů. VO1: Do jaké míry má respondent 

s rozhovorem s odcházejícím pracovníkem zkušenost? I1: U kolika dosavadních 

zaměstnavatelů rozhovor respondent absolvoval? Jak byly organizace velké?  

Realizovaného dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 85 respondentů, z jejichţ 

odpovědí vyplývá, ţe 14 osob (16 %) doposud nikdy nepodalo výpověď a nemá ţádnou 

dosavadní zkušenost s rezignací, 71 respondentů (84 %) zaměstnání jiţ někdy dobrovolně 

opustilo, ale 23 z nich (tj. 32 % ze 71) nikdy závěrečný rozhovor v organizaci neabsolvovalo, 

a proto počet účastníků výzkumu, kteří se s rozhovorem týkající se jejich rezignace setkali, 

byl 48 (resp. 68 %). 3 jedinci jej absolvovali na vlastní vyţádání, 45 pracovníků 
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(představujících 63 % ze 71) bylo dotazováno na záleţitosti spojené s jejich dobrovolným 

odchodem z iniciativy zaměstnavatele, 42 pouze formou rozhovoru (rozhovor byl tedy vyuţit 

v 93 % případů) a u 3 z nich byl rozhovor doplněn i dotazníkem (tedy zbylých 7 %). Pro 

přehlednost rozloţení respondentů dle struktury jejich odpovědí připojuji následující schéma:  

 

Obrázek 4 – Schéma struktury odpovědí respondentů (vlastní zpracování) 

V ohledu četnosti vyuţití rozhovoru s odcházejícími pracovníky organizacemi, v nichţ 

respondenti této části empirického šetření působí či působili, vyplývá, ţe kumulativně ze 

všech 131 odchodů, k nimţ dohromady u všech 85 pracovníků doposud došlo, bylo celkově 

72 z nich doprovozeno závěrečným dotazováním zaměstnavatelem (coţ představuje přibliţně 

55 %). V otázce velikosti společností, u nichţ celkově 48 respondentů-zaměstnanců rozhovor 

naopak absolvovalo (tj. 67 % ze 71 osob se zkušností s rezignací), nebylo pozorováno 

markantní vyhranění. Z těchto 48 organizací to bylo 22 malých (do 50 zaměstnanců), 

13 středních (čítajících 50 aţ 250 pracovníků) a 13 velkých (s personálem převyšujícím počet 

250).  

Ukázalo se tedy, ţe přibliţně polovina všech odchodů účastníků výzkumu se odehrála 

za absence dotazování zaměstnavatelem (55 %, viz výše). V kontrastu s velkou ochotou 

respondentů na rozhovoru se zaměstnavatelem participovat a důvody svého odchodu 

z organizace sdělovat (viz níţe v kapitole 3.2.2.2) se zde nepochybně ukazuje velká 

diskrepance mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v přístupu ke komunikaci s pracovníkem při 

podání výpovědi. Lze tak konstatovat, ţe pracovníci chtějí se zástupci organizace dialog 

týkající se jejich dobrovolného odchodu vést, nicméně společnosti o jejich názory nejeví ve 

100 % případů zájem. Na druhou stranu v rámci výběrového souboru se, nezávisle na 

velikosti společnosti, mnoho zaměstnanců rozhovorů s manaţerem či personalistou účastnilo. 

I přesto se ovšem domnívám, ţe v tomto smyslu je na základě zjištěných závěrů moţné 

obecně identifikovat velký prostor pro zlepšení a posílení frekvence vyuţití rozhovorů ze 

strany organizace.  
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3.2.2.2 Podoba a průběh rozhovorů s odcházejícími pracovníky u dosavadních 

zaměstnavatelů pracovníka 

Oblastí podoby a průběhu rozhovoru s odcházejícím pracovníkem u dosavadních 

zaměstnavatelů respondenta se zabývala druhá výzkumná otázka VO2: Jaká byla podoba 

a průběh rozhovoru s odcházejícím pracovníkem u dosavadních zaměstnavatelů respondenta? 

a její jednotlivé indikátory I2: Jak komunikace respondentem v roli odcházejícího pracovníka 

probíhala? V jaké formě byl rozhovor realizován? Byl rozhovor doplněn standardizovaným 

dotazníkem? V jakém čase v souvislosti s podáním výpovědi byl rozhovor (písemné 

dotazování) realizován? Kdo byl rozhovoru přítomen? Jakým tématům byla v rozhovoru 

(dotazníku) věnována pozornost?  

Respondenti první skupiny, tedy ti, jiţ doposud nikdy zaměstnání dobrovolně 

neopouštěli, odpovídali nejdříve na otázku, zdali by chtěli, aby u zaměstnavatele v případě 

své rezignace absolvovali závěrečný rozhovor, k čemuţ 12 ze 14 (tj. 85 %) vyjádřilo souhlas 

a 2 cestou moţnosti „jiné“ uvedli, ţe by záleţelo na konkrétní situaci. Následně dostali 

prostor formou dvou otevřených otázek tento svůj postoj vysvětlit. Ačkoliv se vzhledem ke 

kvalitativní povaze šetření obtíţně generalizuje, v tomto ohledu se respondenti vyjádřili velmi 

podobně tvrzeními, ţe prostřednictvím rozhovoru se zaměstnavatlem chtěli především sdělit 

důvody svého odchodu a zajistit tak nápravu problémů, zavedení změn a optimalizaci 

pracovních podmínek a prostředí stávajícím i budoucím zaměstnancům, případně i nabídnout 

vlastní návrhy vyřešení příčin jejich nespokojenosti. „Chtěla bych, aby se dozveděl, proč se 

mi tam nepracovalo dobře, a mohl tak zlepšit pracovní prostředí nově příchozím a stávajícím 

zaměstnancům.“ Další názor, který zazněl, byl vyjádření pochybností o ochotě sdílet 

informace v situaci, kdy by příčinou jejich odchodu byly osobní problémy, např. 

s nadřízeným: „Pokud bych odcházela z důvodu nějakých nedostatků stran zaměstnavatele, 

pak by bylo žádoucí, aby se o tyto důvody zajímal. Pokud by se výpověď týkala soukromých 

důvodů, pak je jeho zájem zbytný.“ Objevila se také informace, ţe by zaměstnanec rozhovor 

absolvovat chtěl, jelikoţ by ho chápal jako projev zájmu zaměstnavatele o něj a své 

zaměstnance obecně. (Odpovědi respondentů viz příloha V.)
2
 

 Další okruh otázek zodpovídalo 23 respondentů, kteří jiţ měli s podáním výpovědi 

zkušenost, avšak ţádný zaměstnavatel, s nímţ ukončili pracovní spolupráci, s nimi nikdy 

závěrečné interview nevedl. 14 z nich (60 %) potvrdilo, ţe by ocenili, kdyby moţnost 

                                                             
2
 Dotazování respondentů bylo anonymní a jejich odpovědi jsou dostupné v přílohách, výpovědi 

nejsou odkazovány jednotlivě z důvodu přehlednosti textu pro čtenáře.  
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rozhovor absolvovat měli. Při popisování proč a o čem by s ním chtěli hovořit, byly několika 

z nich jmenovány především zjištění příčin jejich odchodu zaměstavatelem, který mu tak 

podle jejich mínění mohl rozhovorem a následnou snahou o nápravu častokrát ještě zabránit. 

Z odpovědí na otázku, jaké informace by chtěli sdělit, uvedu např.: „Důvody mého odchodu, 

resp. možnosti, jak mě ve stávajícím zaměstnání udržet.“; „Možná by s tím mohl 

zaměstnavatel něco udělat a já bych nemusela odejít.“ Dále měli zájem diskutovat 

o atraktivitě nabídky jiného zaměstnavatele ve srovnání s tím, od něhoţ odcházejí: „Co mi 

nabízí nový zaměstnavatel, co se mi nelíbí na stávající pozici.“ Někteří se rovněţ chtěli 

zasadit o prospěch organizace ve smyslu posílení retence jejích pracovníků: „Pro dobro 

zaměstnavatele, který by mohl snížit do budoucna fluktuaci“ a také stejně jako předchozí 

skupina respondenti povaţovali rozhovor za součást etického zacházení s nimi: „Beru to jako 

určitou slušnost a něco, o co by se zaměstnavatel měl zajímat.“; „Se zaměstnanci, kteří 

odcházejí, by měl zaměstnavatel udržovat dobrý vztah.“ Na druhou stranu zbylých 8 účastníků 

zvolilo variantu, ţe by o konání rozhovoru se zástupcem zaměstnavatele ani zájem neměli. 

Jako vysvětlení uvedli, ţe je jejich rozhodnutí soukromá záleţitost, domnívali se, ţe by to na 

stavu věcí nic nezměnilo či neměli motivaci nadále se zajímat o organizaci, z níţ odcházejí. 

3 lidé se stejně jako v předchozí skupině účastníků vyjádřili, ţe by velmi záleţelo na 

konkrétní situaci a na tom, zdali je pro ně příjemné či nepříjemné o daných motivech hovořit: 

„Jestliže by se jednalo o důvody, které by zaměstnavatel ze své pozice mohl změnit, a pro mě 

by se jednalo o důvody, o kterých by mi nevadilo mluvit, sama bych jej vyhledala a sdělila mu 

je. Naopak jestliže by se jednalo o pro mě ,osobní a citlivé důvodyʻ, zaměstnavateli bych je 

popsala jen povrchně a až na jeho žádost. V takovémto případě bych bez žádosti o sdělení 

důvodu uvedla jen ,osobní důvodyʻ.” (Odpovědi respondentů viz příloha W.) 

 Třetího scénáře korespondujícího se situací, kdy byl zaměstnavatel rozhovor nabídnut, 

ale zaměstnanec se jej odmítl účastnit, nikdo z respondentů nevyuţil. Z celkových 

85 účastníků výzkumu tedy klíčovou skupinu, která s rozhovorem s odcházejícím 

pracovníkem měla zkušenost, tvořilo 48 osob. 3 z nich však v úvodu výzkumného dotazníku 

odpověděli cestou volného pole „jiné“, ţe přestoţe jim společností, u níţ působili, rozhovor 

nebyl navrţen, sami si jej vyţádali a následně ho tedy absolvovali. Mechanismem 

dotazníkového formuláře nebyli zařazeni do sekce s otázkami na podrobnosti o podobě 

a průběhu rozhovoru, nýbrţ byli navigováni na pátý scénář dotazníkového formuláře 

s otevřenými otázkami poskytujícími volný prostor pro popis výstupní komunikace. První 

z nich rozhovor sám navrhnul proto, aby nebyl jemu nevyhovujícími podmínkami spolupráce 

nucen zaměstnavatele opustit, čehoţ se po realizované diskuzi podařilo dosáhnout. Druhý byl 
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o svém odchodu pevně přesvědčen, avšak měl zájem organizaci o svých motivech informovat. 

Třetí pak popsal velmi negativní a emočně vypjatou situaci, kdy zástupce organizace vnímal 

podání výpovědi velmi osobně, komunikace probíhala jen sporadicky a byla velmi 

nepříjemná. V jejich odpovědích popisujících tyto situace zaznělo: „Klidně konstruktivně. 

Zaměstnavatel navrhl zvýšení mzdy, které jsem odmítl. Byl jsem rozhodnut odejít.“; 

„V poklidu, přátelský rozhovor“; „Je důležité dostat vždy zpětnou vazbu. Když něco 

nefunguje, chci vědět proč a chci poté mít zpětnou vazbu ohledně toho, zda se něco změnilo.“ 

(Odpovědi respondentů viz příloha Y.) 

 Zbývajících 45 pracovníků, kteří interview týkající se jejich rezignace u společnosti 

absolvovalo, do dotazníku nejdříve specifikovalo termín konání rozhovoru (v případě 

vícečetných rezignací jen u jednoho vybraného zaměstnavatele). 14 (představujících 31 % 

z počtu 45) jich zvolilo, ţe byl rozhovor uskutečněn před podáním jejich výpovědi, u 19 

z nich (tj. 42 %) byl rozhovor realizován velmi krátce po podání výpovědi, 6 (13% podíl ze 

45) jej absolvovalo v době posledního týdne před odchodem, 1 v den odchodu a 1 aţ po 

úplném ukončení spolupráce. Ve 4 případech ze 45 (9 %) respondenti odpověděli, ţe se 

rozhovorů odehrálo více, z nichţ první proběhl u všech 4 pracovníků krátce po podání 

výpovědí, druhý ve 2 případech v posledním týdnu před odchodem a ve 2 případech aţ po 

úplném odchodu zaměstnance ze společnosti.  

Další otázkou v dotazníku bylo zkoumáno, jaká osoba byla zaměstnavatelem zvolena 

pro tento rozhovor do role tazatele. U 35 z celkových 45 respondentů (77 %) byl rozhovor 

veden nadřízeným, v 5 případech (zastupujících 11 %) se konal s personalistou, setkání se 

3 pracovníky (6 % případů) proběhlo za účasti manaţera i HR manaţera zároveň 

a 2 zaměstnanci (ve 4% minoritě), pro něţ byly zorganizovány rozhovory dva, je absolvovali 

s nadřízeným a personalistou zvlášť. Rozhovorů, které se konaly před podáním výpovědi, se 

ve 100 % situací účastnil jen vedoucí pracovník. Pokud se rozhovor odehrál ihned po podání 

výpovědi, v 83 % případů byl v roli tazatele přítomen jen manaţer, v 5 % jen personalista 

a v 11 % ji zastupovali oba najednou. Při konání rozhovoru v termínu posledního týdnu před 

odchodem ze společnosti byl podíl zastoupení personalistou a manaţerem zcela identický.   

 V otázce témat, jimţ byla během závěrečného interview se svým věnována 

pozornost, mohli účastníci výzkumu zvolit více moţností. Nejfrekventovanějšími oblastmi 

zájmu byla spokojenost s prací (tato varianta byla respondenty označena 33krát), souhrnně 

důvody k odchodu (28krát), spokojenost s odměňováním a benefity (21krát), spokojenost 

s pracovními podmínkami a pracovním prostředím (17krát), další pracovní působení u nového 
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zaměstnavatele (14krát), vztahy s nadřízenými (11krát), spokojenost s moţnostmi kariérního 

rozvoje (11krát), zhodnocení společnosti (10krát), vztahy s kolegy (9krát), návrhy na změny 

a zlepšení ve společnosti (8krát). 29 ze 45 (64 %) odpovědí naznačovalo, ţe zaměstnanec 

nebyl zásadně proti o různých aspektech své práce hovořit, oproti 16 osobám (reprezentujícím 

35 %), které uvedly, ţe o některých dílčích tématech informace společnosti sdělovat nechtěly. 

Mezi nimi těchto 16 respondentů nejčastěji uvádělo oblasti jejich dalšího pracovního 

působení u nového zaměstnavatele (7krát), vztahů s kolegy (5krát), vztahů s nadřízenými 

(5krát), návrhy na změny či zlepšení ve společnosti (5krát) či obecné zhodnocení dané 

organizace (3krát). Výpovědi respondentů tedy ilustrují, ţe zaměstnavatelé zajímali 

především o důvody vedoucí pracovníky k odchodu a jejich spokojenost s parametry pracovní 

spolupráce, z čehoţ vyplývá, ţe objektem jejich zájmu byly právě aspekty, jeţ sami 

zaměstnavatelé nastavovali – práce samotná, pracovní prostředí, systém odměňování.  

3 ze 45 (7 %) rozhovorů byly doplněny písemným dotazníkem souvisejícím 

s dobrovolným odchodem pracovníka ze společnosti, jejţ 2 zaměstnanci vyplňovali 

v posledním týdnu před odchodem a 1 aţ v den odchodu. Tematicky byly všechny dotazníky 

popsány jako velmi pestré a zabývající se všemi oblastmi popsanými v nabídnutých 

variantách mého formuláře kromě otázky spokojenosti se vzdělávacím systémem, jeden byl 

navíc doplněn i o aspekt sebehodnocení pracovníkem. Všichni 3 respondenti uvedli, ţe 

dotazník vyplnili pečlivě, svědomitě a poskytli touto cestou zaměstnavateli všechny 

poţadované informace.  

3.2.2.3 Potenciál přisuzovaný pracovníkem rozhovorům s odcházejícími pracovníky  

Vnímanému potenciálu rozhovoru s odcházejícím pracovníkem a jeho dílčím 

aspektům se věnovala třetí výzkumná otázka. VO3: Jaký byl rozhovoru s odcházejícím 

pracovníkem respondentem přisuzován potenciál? I3: Byl rozhovor spíše informativní, nebo 

spíše persvazivní? Jaká byla pravdivost a úplnost respondentem poskytnutých informací? 

Jaká byla ochota respondenta sdělit zaměstnavateli důvody k odchodu a jaké aspekty na ni 

měly vliv? Jak se respondent domnívá, že probíhalo následné zpracování poskytnutých 

informací? Jaké mělo očekávání vliv na ochotu respondenta poskytovat informace? 

25 respondentů tvořících 55% podíl těch, jeţ rozhovor absolvovali, z pohledu jeho 

povahy a účelu uvedlo, ţe byl zaměstnavatelem vyuţit výhradně ke zjišťování informací, 

zbylých 45 % (tj. 20 respondentů) jej charakterizovalo jako spíše persvazivní. Účel rozhovoru 

vzhledem k velmi vyrovnaným odpovědím je dle výzkumem získaných informací 

individuální a záleţí na různých situacích a různých důvodech pracovníka k odchodu (tak jak 
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uváděli i oslovení personalisté a manaţeři, je toto velmi individuální záleţitost závisející na 

tom, nakolik je daný zaměstnanec pro organizaci důleţitý a nakolik si ho chce společnost 

udrţet).   

Co se týká problematiky kvality informací generovaných rozhovorem s odcházejícími 

pracovníky, 27 osob (tj. 60 %) ve formuláři označilo variantu, ţe během dotazování 

zaměstnavatelem sdělovali důvody svého odchodu zcela komplexně a pravdivě. Mezi 

vysvětleními nejčastěji figurovaly názory, ţe uţ daná osoba neměla co ztratit či ţe nebyl 

důvod zatajovat pravdu: „Neměla jsem už co ztratit ani si upřímnými odpovědmi nijak 

pohoršit, proto jsem řekla vše pravdivě“; „Měli jsme dobré vztahy, nebyl důvod neříct 

pravdu“ či „Domnívám se, že konstruktivní zpětná vazba je nejlepší způsob, jak se mohou 

věci ubrat lepším směrem.“ Dalších 16 respondentů reprezentujících 35 % z celkových 

45 osob konstatovalo, ţe sdělilo organizaci příčiny svého odchodu spíše částečně a ţe některé 

informace jí poskytovat nechtělo. Jako odůvodnění tito účastníci uváděli, ţe „Už jsem měla 

jinou nabídku, o které jsem nechtěla mluvit.“; „Nechtělo se mi dopodrobna rozebírat 

důvody.“ nebo „Byly k tomu osobní důvody a neshody na pracovišti.“ Jedna odpověď 

přiznala, ţe během závěrečného rozhovoru byly o příčinách odchodu záměrně poskytnuty 

nepravdivé informace, a to s vysvětlením, ţe se jednalo o „Špatný vztah s nadřízeným, 

neviděla jsem smysl v tom sdělovat pravdivé důvody.“ Zde se jasně projevily limity metody, 

a to ve směru zjišťování informací o důvodech k odchodu v podobě jiné pracovní nabídky 

nebo problémů v rovině vztahů s kolegy a nadřízenými. Z odpovědí třetiny respondentů, kteří 

nebyli ochotni se o motivech svého odchodu spojených s novým zaměstnavatelem či 

osobními neshodami ve stávající organizaci podrobně vyjadřovat, vyplývá, ţe to bylo 

způsobeno právě skutečností, ţe tyto faktory byly hlavním důvodem jejich rozhodnutí ze 

společnosti odejít. (Odpovědi respondentů viz příloha X.) 

 K problému předpokládaného následného vyuţití informací daným 

zaměstnavatelem se respondenti vyjádřili následovně – 10 (22 %) se domnívalo, ţe jimi 

společnost zabývala s cílem je dále vyuţít, z nichţ jedna polovina uvedla, ţe tato domněnka 

pozitivně ovlivnila jejich ochotu se zaměstnavatelem hovořit a druhá polovina konstatovala, 

ţe to na jejich ochotu hovořit nemělo ţádný vliv. Dalších 35 (78 %) respondentů však bylo 

v otázce více skeptických a domnívalo se, ţe informace plynoucí z rozhovoru nebyly 

organizací vyuţity a ţe na jejich základě nebyly zavedeny ţádné změny. 31 (tj. 88 % ze 35) 

jich odpovědělo, ţe tato představa však nijak zásadně neovlivnila jejich přístup k rozhovoru 

a pouze 4 (12 %) uvedli, ţe kvůli tomu byli vůči zaměstnavateli méně sdílní. Navzdory faktu, 

ţe byl ve výběrovém souboru respondentů nastíněn výrazně pesimistický náhled zaměstnanců 
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na předpokládaný význam, který informace od nich vzešlé mohou podle jejich názoru pro 

zaměstnavatele mít, o to víc je zajímavé zjištění, ţe jen velmi málo z nich se očekávanou 

lhostejností společnosti nechalo odradit a nebylo proto během rozhovoru sdílných a naopak ţe 

u většiny pracovníků to jejich ochotu vysvětlit společnosti důvody odchodu neoslabilo. 

  V závěru celého mého dotazníkového šetření měli respondenti prostor doplnit 

jakékoliv další informace, dojmy či připomínky k rozhovoru s odcházejícími pracovníky 

a jejich zkušenosti s ním. Z nejpodnětnějších odpovědí uvádím příkladem: „Vidím to jako 

příležitost, která umožňuje dát firmě zpětnou vazbu ve chvíli, kdy už člověk nemá co ztratit, 

a navíc případně do budoucna pomoci vyřešit problémy, které způsobují odchod 

zaměstnanců.“; „Jakožto člověk, který řeší interní komunikaci v nadnárodní společnosti si 

velmi uvědomuji důležitost tzv. ,employee experienceʻ, kam patří vše od integračního školení 

až po právě exit interviews. Bohužel většina firem na toto nedbá, ba dokonce je vůbec 

nerealizuje, což je velká škoda, protože zaměstnanci, kteří se rozhodli odejít, nabydou dojmu, 

že firmu pracovník přestal zajímat v okamžiku, kdy podal výpověď. Firmy jsou však v tomto 

ohledu velmi krátkozraké, protože zatímco investují obrovské peníze do referall bonusů 

a náborových kampaní, tak si u řady lidí ,podřezávají větevʻ. A všichni víme, jakou sílu má 

word of mouth.“ (Odpovědi respondentů viz příloha Y.) 
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4 Diskuze  

Výsledky mého empirického šetření jsou konzultovány s poznatky a doporučeními 

uvedenými v odborných zdrojích, nejdříve v oblasti podoby a průběhu rozhovoru 

s odcházejícím pracovníkem, následně v otázce přínosů, limitů a potenciálu. 

V první výzkumné otázce týkající se frekvence a míry uplatnění rozhovorů 

s odcházejícími pracovníky společnostmi v praxi závěry mého empirického šetření (i přes 

nemoţnou spolehlivou kvantifikaci mým výzkumem) korespondují s názory Schachterové 

(2005, s. 9), Spaina a Groysberga (2016, s. 90), Carvinové (2011, s. 2), jelikoţ prokázaly, ţe 

organizace mají ve frekvenci uplatnění této metody v praxi velký rozvojový potenciál. Bruce 

(1988, s. 105) píše, ţe, jedním z důvodu neuplatňování či nízké míry uplatňování rozhovoru 

s rezignujícími pracovníky můţe být nedostatečná kapacita personalistů. S tvrzením se 

samotní personalisté ve svých výrocích ztotoţnili, dále někteří manaţeři jmenovali jako 

důvod vlastní nedostatečné pravomoci něco v organizaci změnit a z toho vyplývající 

vnímanou zbytnost konání rozhovoru s rezignujícím pracovníkem.  

Zkoumaná praxe se aţ na dílčí odlišnosti do velké míry shodovala s odbornými 

poznatky v ohledu metodiky vedení rozhovoru s odcházejícím pracovníkem. V souladu se 

zjištěními mnoha autorů uvedenými napříč teoretickými východisky práce, např. Buhlerovou 

(2011), Schachterovou (2005), Spainem a Groysbergem (2016), Giacalonem a Knousem 

(1999; 2003), Nealem (1989) ad., kteří popisují osobní rozhovor jako nejvhodnější metodu 

komunikace ve chvíli rezignace pracovníka, se v rámci zkoumaného vzorku forma rozhovoru 

skutečně ukázala jako ta, s níţ měly obě strany pracovního vztahu nejvíce zkušeností.  

Empirickým šetřením byla potvrzena premisa Neala (1989, s. 33) a Holtomové (2005, 

s. 338), ţe průběh komunikace s odcházejícím pracovníkem se odvíjí od skutečnosti, nakolik 

je jeho odchod pro společnost ţádoucí či neţádoucí a nakolik organizace usiluje o jeho 

retenci. Sami oslovení zaměstnavatelé tvrzení akcentovali a rovněţ dodávali, ţe míra 

motivace udrţet pracovníka následně ovlivňuje celý proces komunikace v souvislosti s jeho 

rezignací – účel, termín konání, obsah i postup po ukončení rozhovoru. Shodně s teorií, mj. se 

studiemi Kulikové (2015, s. 908) či Harrise (1979, s. 113), výzkum v obou fázích nastínil, ţe 

v případě neţádoucího odchodu byl rozhovor obvykle veden ještě před podáním výpovědi, 

zpravidla přímým nadřízeným daného pracovníka, a to za účelem jeho přesvědčení k setrvání 

v organizaci. Naopak jak odborníci i zástupci organizací popsali, v případě, ţe odchod 

pracovníka nebyl významnou ztrátou, rozhovor nabýval spíše informativního charakteru 
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a odehrával se v termínu bliţšímu odchodu pracovníka. Pracovníci se (přirozeně bez znalosti 

motivu organizace) v tomto ohledu s teorií i s výpověďmi zástupců zaměstnavatelů shodovali.  

Diskrepance mezi odbornými poznatky a názory dotazovaných účastníků však byla 

identifikována v personálním obsazení rozhovorů. V počtu účastníků, který byl obvykle ve 

sloţení jednoho zástupce organizace na jednoho pracovníka se odborné prameny, např. Neal 

(1989, s. 34) či Wood a Karau (2009, s. 529) shodovaly se zkušenostmi respondentů, avšak 

rozdíl byl pozorován v ohledu volby osoby do role tazatele. Giacalone a Duhon (1990, s. 84, 

89), McConnell (1992, s. 5), Knouse (1997, s. 445), Buhlerová (2011, s. 12–13) a další autoři 

uváděli jako nejčastější a nejvhodnější postup zvolit personalistu, z mého výzkumu však 

vyplynulo, ţe úloha je v praxi oslovených zástupců organizací zastávána manaţery 

i personalisty stejnou měrou, v případě informací od dotazovaných pracovníků byla dokonce 

převáţně zastávána manaţery a personalisté byli spíše v minoritě. Přítomnost externích 

konzultantů navzdory teorii např. dle Feldmana a Klaase (1999, s. 22) nebyla u nikoho 

z výběrového souboru jmenována. V návaznosti na skutečnost, do jaké míry byla zástupci 

organizací role tazatele vnímána jako klíčová a nakolik závisí na osobnostních kvalitách 

daného jedince, lze uvést určitý přesah a argumentovat, ţe by kaţdý zaměstnavatel měl dbát 

na zajištění potřebných kompetencí u svých manaţerů (formou školení, workshopů apod.), 

coţ například ţádný z oslovených manaţerů u zaměstnavatele neabsolvoval.  

V otázce standardizace získávání a zpracování informací, jeţ je odbornými prameny 

jako publikacemi McConnella (1992, s. 8) či Carvinové (2011, s. 2) při uplatňování metody 

doporučována, byly pozorovány významné odlišnosti mezi jednotlivými odpověďmi 

navzájem i mezi poznatky popsanými v teoretické rovině a uskutečňovanými praktickými 

postupy. Ukázalo se, ţe v tomto ohledu byla v kontrastu s odbornými doporučeními praxe 

spíše formalizovaná – dle zkušeností pracovníků byly standardizované metody (písemný 

dotazník či strukturovaný rozhovor) v rámci zkoumaného vzorku uplatňovány velmi 

sporadicky a spíše byly realizovány méně formální volné osobní rozhovory, dle výpovědí 

zaměstnavatelů míra standardizace v jejich organizacích výrazně variovala od velmi nízké 

(resp. absentující) po velmi vysokou.  

V celé práci je zásadní otázka limitů rozhovorů s odcházejícími pracovníky v oblasti 

kvality získaných dat, která mj. souvisí s obsahovou náplní rozhovorů. V ohledu témat, na něţ 

se tazatelé při rozhovoru zaměřovali, byly teoretické předpoklady s empirickými závěry ve 

shodě. V souladu s tvrzením Findlayové (2003, s. 129) a Buhlerové (2011, s. 11) účastníci 

výzkumného šetření potvrdili, ţe se organizace zajímaly především o ty důvody odchodu 
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pracovníků, které souvisely přímo s jejich společností, a které tak měly moţnost určitým 

způsobem ovlivnit. Manaţeři a personalisté v rozhovoru s rezignujícím pracovníkem 

nejčastěji zjišťovali důvody rozhodnutí pracovníka podat výpověď a následně právě 

spokojenost s výkonem práce a její náplní, odměňováním či benefity. Z empirického šetření 

vyplynulo, ţe naopak výrazně menší pozornost věnovaly organizace vztahům na pracovišti, 

návrhům zaměstnanců na zlepšení a změny či jejich novému pracovnímu působení. Tvrzení je 

ovšem platné pouze částečně, a to především pro zkušenosti pracovníků. V kontrastu s výroky 

respondentů-zaměstnanců v dotaznících zástupci organizací uváděli, ţe se o tato témata 

během rozhovoru také zajímají. Lze tedy poloţit otázku, nakolik jsou tyto rozdílné pohledy 

zaměstnanců a zaměstnavatelů způsobeny velikostí vzorku a unikátností individuálních 

zkušeností, či nakolik je postup ze strany organizace, jak byl jimi samými popsaný, oproti 

praxi idealizovaný. 

Pro zhodnocení ochoty pracovníků sdílet informace a vyjádření kvality získávaných 

informací jsou určující konkrétní důvody a podmínky odchodu zaměstnance. Hranice 

moţností rozhovoru s odcházejícími pracovníky i případné zkreslení poskytnutých informací 

v situaci, kdy jsou příčinou odchodu mezilidské problémy, byly vysvětleny v odborných 

zdrojích např. Buhlerovou (2011, s. 13), Gordonem (2011, s. 64) či Kulikovou (2015, s. 894) 

a zcela identicky ilustrovány empirickým šetřením. Kromě případů, kdy jsou důvodem 

odchodu neshody s kolegy či nadřízeným a kdy rozhovor zpravidla nepřináší pravdivé a úplné 

informace, jelikoţ zaměstnanci nechtějí o svých důvodech upřímně hovořit, však výsledky 

výzkumu týkající se ochoty pracovníků poskytovat informace kontrastovaly s odbornými 

poznatky a ukázaly ji jako vysokou.  

Domnívám se, ţe toto zjištění prokazující, ţe i přes skepsi teoretiků, viz mj. Giacalone 

(1990, s. 84), Lefkowitz a Katz (2006, s. 445), Johnsová a Singerová (2007, s. 2), mají 

zaměstnanci k rozhovoru se zaměstnavatelem spíše pozitivní postoj a chtějí s ním své důvody 

sdílet a také ţe zaměstnavatelé věří v pravdivost poskytnutých dat, jsou z celého výzkumu 

nejzásadnější. Mnoho pracovníků i oslovených zaměstnavatelů chápalo rozhovor jako součást 

vzájemného vztahu, projevení zájmu, vyjádření respektu a následného zachování dobrých 

vztahů i dobrého jména společnosti, coţ je fenomén, o němţ je v literatuře pojednáváno jako 

o psychologické smlouvě a také public relations funkci rozhovoru autory Armstrongem 

(2007, s. 653; 2015, s. 485), Woodem a Karauem (2009, s. 521), Spainem a Groysbergem 

(2016, s. 92) a Buhlerovou (2011, s. 12). Mnoha dotazovaným pracovníkům (vycházíme-li 

z odborných názorů, neočekávaně) záleţelo na nápravě dané příčiny, sníţení fluktuace 

zaměstnanců, zvýšení prosperity a zlepšení podmínek v organizacích, které opouštěli, coţ byl 
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jeden z důvodů, proč byli ochotni poskytovat informace o svých motivech v plné kvalitě 

i kvantitě.  

I přesto byly dílčí odlišnosti pozorovány v následné práci s informacemi a případném 

zavedení změn. V této otázce byli autoři uvádění v teoretických východiscích pesimističtí 

a upozorňovali na obvyklý postup vnímání rozhovoru jako nepodstatné formality, získání 

informací od rezignujících zaměstnanců a jejich uloţení bez následného vyuţití. Podrobně se 

tématu věnovali Spain a Groysberg (2016, s. 90), Carvinová (2011, s. 2), Johnsová, Singerová 

a Gorricková (2007, s. 6; 2016, s. 34–35) a další autoři. Tato premisa formulovaná 

v teoretické části byla potvrzena dotazovanými pracovníky i oslovenými manaţery, kteří byli 

v ohledu vyuţití informací z rozhovorů organizacemi jako podnětů ke změnám velmi kritičtí. 

Na rozdíl od postoje personalistů, kteří uváděli, ţe informace vzešlé z rozhovorů ve 

společnosti projednávají a následně se zasazují o nápravu a odstranění diskutovaných 

problémů. Zde tedy vyvstává otázka, zdali je jejich optimismus oprávněný a zaloţený na 

skutečném podnikání následujících kroků ve smyslu zavedení změn či nikoliv, případně čím 

je dichotomie mezi manaţery a personalisty způsobena.  

 

Prezentované empirické šetření má metodické i obsahové limity, jichţ jsem si vědoma. 

Velká část nedostatků je zapříčiněna především ambiciózností výzkumu, širokém záběru 

a snaze nastínit komplexní pohled na tematiku. Na druhou stranu se však domnívám, ţe by 

nebylo ku prospěchu věci tento problém vyřešit pouze zaměřením jen na zaměstnance, či jen 

na zaměstnavatele. Jako aspekt limitující kvalitu šetření vidím nejasné vymezení kvalitativní 

a kvantitativní metodiky a vyuţití standardizovaného písemného dotazníku ke kvalitativním 

účelům, avšak jak bylo argumentováno v úvodu šetření, tento postup byl z hlediska naplnění 

cíle výzkumu výhodný. Kvůli malému rozsahu výběrového souboru a technice jeho sestavení 

je platnost závěrů omezena pouze na zkoumané subjekty a zjištění lze jen obtíţně zobecnit na 

celou populaci. Dále si jsem vědoma, ţe obsahová šíře výzkumu měla za následek spíše 

povrchní prozkoumání tématu. To například reflektuje redukce často vysoce 

individualizovaného procesu komunikace s odcházejícím pracovníkem standardizovanou 

dotazníkovou metodou a uzavřenými otázkami zvolenými z důvodu efektivnějšího 

vyhodnocení dat a vyšší uţivatelské vstřícnosti jeho při vyplňování. Další limity vnímám 

v nemoţnosti pokrýt rozdílnost všech individuálních situací a rozdílných důvodů odchodů ve 

spojitosti s charakteristikou a průběhem rozhovoru s rezignujícím pracovníkem a postihnout 

tak všechny relevantní podrobnosti a faktory. Z hlediska zvýšení validity výstupů šetření by 

bylo vhodné oslovit respondenty v různých pozicích v rámci jedné organizace, tj. analyzovat 
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proces ze všech tří perspektiv pracovníka, manaţera a personalisty v rámci jedné společnosti, 

coţ však z organizačně-technických důvodů nebylo moţné. Nicméně jelikoţ záměrem 

výzkumné akce nebylo předloţit dogmatická tvrzení, nýbrţ v návaznosti na formulovaná 

teoretická východiska získat náhled na realizaci rozhovorů s odcházejícími pracovníky 

v praxi, věřím, ţe mé šetření i přes četné metodické nedokonalosti přineslo podnětné 

a přínosné závěry.  
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5 Závěr 

Rozhovory s odcházejícími pracovníky jsou metodou uplatňovanou organizací 

v případech ukončení pracovního poměru ze strany pracovníka. Cílem mé práce bylo 

analyzovat potenciál rozhovorů s odcházejícími pracovníky, identifikovat klíčové přínosy 

těchto rozhovorů pro organizace a limity jejich vyuţívání. Pozornost byla rovněţ zaměřena na 

podobu, průběh a metodiku uplatňování rozhovorů, jelikoţ tyto aspekty mají na celkový 

potenciál metody značný vliv. 

Hlavní přínos rozhovorů s odcházejícími pracovníky spočívá v moţnosti identifikovat 

potenciální problémy v organizaci na základě zjišťování důvodů, které vedly pracovníka 

k rozhodnutí ze společnosti odejít. Teoretické i empirické šetření v souladu prokázaly, ţe je-li 

rozhovor realizován, organizace mohou zjistit nedostatky zejména v oblasti odměňování, 

pracovních podmínek a procesů v organizaci. Má-li organizace zájem, můţe získané 

informace vyuţít ve svůj prospěch a pojmout je jako podnět k zavedení změn a nápravě 

identifikovaných problémů.  

Rozhovory s odcházejícími pracovníky přinášejí organizacím moţnost nejen získávat 

informace, diagnostikovat problémy a napravit příčiny jejich odchodů, coţ můţe v budoucnu 

přispět ke zvýšení retence pracovníků v organizaci, ale také právě rezignujícího pracovníka na 

základě rozhovoru přesvědčit, aby v organizaci setrval. Z teorie vyplývá, ţe pro dosaţení 

persvazivní funkce by měl být rozhovor s odcházejícím pracovníkem veden personalistou 

bezprostředně po podání výpovědi a měl by obsáhnout všechna zásadní témata od náplně 

práce a pracovních podmínek, přes odměňování, pracovní vztahy aţ po návrhy na zlepšení 

v organizaci, eventuálně také další působení pracovníka u nového zaměstnavatele. Na 

příkladu uvedeného výzkumného souboru respondentů však byla v procesu komunikace 

s rezignujícím pracovníkem pozorována výrazně důleţitější úloha manaţerů neţ personalistů. 

Vzhledem k tomu, ţe do rozhovoru nebyl zpravidla zapojen personalista nýbrţ přímý 

nadřízený, subjektivně v tomto ohledu spatřuji jako velmi důleţité, aby organizace zajistily 

svým manaţerům získání všech potřebných kompetencí (např. formou vzdělávací akce). Mé 

výzkumné šetření rovněţ přineslo zjištění, ţe u oslovených organizací se v praxi účel 

a podoba komunikace s rezignujícími pracovníky odvíjejí od skutečnosti, nakolik je 

organizace motivována si pracovníky udrţet. 

Jelikoţ jsou dle teoretických i empirických závěrů rozhovory s odcházejícími 

pracovníky vnímány jako součást psychologické smlouvy a nepsaného závazku mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, je-li rozhovor uskutečněn, můţe plnit důleţitou úlohu 
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v přispívání k udrţení dobrých vztahů s pracovníky po jejich odchodu a k následnému 

budování dobrého jména organizace.  

Moţnosti rozhovorů s odcházejícími pracovníky mohou být limitovány neochotou 

pracovníků poskytovat kvalitní (míněno komplexní a pravdivé) informace v případech, kdy 

jsou důvodem odchodu pracovníků negativní mezilidské vztahy na pracovišti. Mým 

výzkumem bylo zjištěno, ţe dalším limitem potenciálu metody je skutečnost, ţe organizace 

nevyuţívají v rozhovoru plnou šíři témat, která by pro ně mohla být přínosná a připravují se 

tak o moţnost z rozhovoru vytěţit maximum informací (opomenuty bývají pracovníkovy 

návrhy na zlepšení v organizaci, otázky ohledně vztahů na pracovišti, případně informace 

o jeho dalším pracovním působení).  

Rovněţ se ukázalo, ţe realizace rozhovorů za pomoci standardizovaných metod 

(strukturovaný rozhovor, písemný dotazník), zpracování získaných informací umoţňující 

odhalit opakující se skutečnosti a následné zavedení změn v organizaci, nebyly aţ na výjimky 

v praxi obvyklé. Pesimistické názory odborníků i dílčí zjištění mého výzkumu vyplývající ze 

zkušeností pracovníků potvrdily, ţe rozhovory s odcházejícími pracovníky jsou metodou 

s mnoha moţnými přínosy, které ovšem organizace v praxi plně nevyuţívají. Na problém 

bylo v rámci výběrového souboru nahlíţeno aktéry rozdílně – dle výpovědí oslovených 

manaţerů vyšší vedení jejich organizace mnohdy nereaguje na impulsy, které od pracovníků 

dostává a nezavádí potřebné změny; dle zkušeností dotazovaných pracovníků s nimi nebyly 

při odchodu z předchozích organizací rozhovory vţdy vedeny (konaly se pouze v 55 % 

případů); dle výroků personalistů jsou rozhovory vyuţívány téměř 100% a z nich získané 

informace jsou zpravidla podnětem pro projednání a zavedení potřebných opatření. Otázkou 

tedy zůstává, čím jsou tyto výrazné diskrepance v pohledu osob v různých pozicích 

způsobeny a nakolik je potenciálu rozhovorů organizacemi skutečně vyuţíváno.    

Nicméně zjištění, které hodnotím jako to nejzásadnější, a které podle mého názoru 

reflektuje naplnění cíle práce, bylo prokázání, ţe uplatňování rozhovorů s odcházejícími 

pracovníky má pro organizace skutečně velký význam. Závěry zaloţené na zprostředkování 

zkušeností účastníků šetření ilustrují, ţe i přes uvedené limity (v poskytování informací 

o důvodech odchodu spojených s interpersonálními vztahy a přes mnohdy skeptický pohled 

pracovníků na vyuţití jejich podnětů k zavedení změn), jsou odcházející pracovníci ochotni se 

zástupci organizace o příčinách jejich rozhodnutí upřímně hovořit, mají zájem rozhovor 

absolvovat a záleţí jim na tom, aby se organizaci a ostatním pracovníkům dařilo i po jejich 

odchodu. Zároveň i zástupci organizací mají celkově na metodu a její přínosy pozitivní 
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pohled, chtějí od pracovníků slyšet zpětnou vazbu na svou činnost a znát důvody vedoucí 

pracovníky k odchodu a mají důvěru v pravdivost takto získávaných informací.  

Souhrnně tedy má práce přinesla zjištění, ţe má-li organizace zájem o své zlepšování 

a zvyšování retence svých pracovníků, je-li rozhovor dobře provedený a je-li organizace 

ochotna pracovníkům naslouchat a vnímat informace od nich jako podněty ke zváţení 

zavedení změn, přínosy metody výrazně převyšují její limity a rozhovory s odcházejícími 

pracovníky tak mají pro organizace významný strategický potenciál.  

 

Věřím, ţe má práce dokázala na základě výsledků komplexního empirického šetření 

přinést podnětná zjištění týkající se specifik, přínosů a limitů rozhovorů s odcházejícími 

pracovníky a analyzovat tak celkový potenciál vyuţití této metody pro organizace.  

Jelikoţ výzkumný projekt byl proveden kvalitativní metodikou, vidím prostor pro 

další empirické zkoumání v exaktním kvantitativním vyjádření popisovaných jevů a ve 

statistickém prokázání jejich korelací (např. míra standardizace rozhovoru, kvality zpracování 

informací a následného zavedení změn). Navrhuji také zkoumat vývoj četnosti a míry 

uplatňování této metody organizacemi v čase. Cenné informace by podle mého názoru 

přineslo také hlubší kvalitativní zkoumání důvodů odchodů pracovníků a procesu komunikace 

s nimi v rámci jedné organizace – tedy uchopení jevu v celé jeho komplexnosti ze tří 

perspektiv v jedné organizaci (manaţery, personalisty i odcházejícími pracovníky) a vytvoření 

jakéhosi 360° náhledu na něj.  
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