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Příloha A – Stručná teoretická východiska strukturující empirické šetření 
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Organizace 

a uplatnění 

metody 

Realizace 

metody 

Četnost uplatnění metody, pro které 

pracovníky 
Ano Ano 

Parametry 

organizace 
Počet zaměstnanců, velikost týmu Ano Ano 

Přínosy 

Identifikace 

problémů 
Hledání příčiny odchodu Ano Ano 

Účel  
Přesvědčit k setrvání / informovat 

o důvodech 
Ano Ano 

Vnímaný 

potenciál 
Hodnocení, očekávání Ano Ano 

Podoba 

a průběh 

Účastníci Účastníci, počet Ano Ano 

Termíny Termín rozhovoru Ano Ano 

Metoda, forma 

Scénář, struktura, klíčové otázky Ano Ne 

Rozhovor / dotazník, forma Ano Ano 

Témata Témata Ano Ano 

Limity 

Validita 

Ochota poskytovat informace, kvalita 

informací 
Ano Ano 

Školený, instruovaný tazatel Ano Ne 

Následná práce 

s informacemi 

Analýza a projednání informací Ano Ne 

Využití informací a zavedení změn Ano Ne 
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Příloha B – Osnova rozhovoru s personalisty a manažery 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

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

o Kolik zaměstnanců (ze společnosti / z Vašeho oddělení) za poslední rok dobrovolně 

odešlo? 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Případ formy dotazníku 

o V jakém čase je zaměstnanci ve vztahu k jeho odchodu dotazník předán 

k vyplnění? 

o Jaká témata jsou v dotazníku obsažena a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru či odevzdání dotazníku? 

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 
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Příloha C – Záznam rozhovoru s personalistou č. 1 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 HR manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Ano. Pouze 1 personalista. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců?  

 90 zaměstnanců (včetně pracovníků na pracovní dohody). 

o Kolik zaměstnanců ze společnosti za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 8 osob. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Ano. Formou osobního rozhovoru. 

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 Ano. 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá?  

 Zaměstnanci se téměř ve 100 % případů obracejí primárně na svého 

nadřízeného, jemuž svou výpověď podávají, a o níž s ním hovoří. Příslušný 

manažer následně vyhledá personalistu, s nímž podání výpovědi daného 

pracovníka projednává.  

 Pracovník je HR manažerem pozván na osobní schůzku, na níž společně 

diskutují důvody rezignace a případně (pokud se jedná o někoho, koho 

společnost nechce ztratit) o možnostech, jak ho ve firmě udržet.  

 Když je zaměstnanec o odchodu pevně přesvědčený, je mu rezignace 

schválena a není-li dohodnuto jinak, počátkem nového měsíce mu začíná 

výpovědní lhůta.   

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Personalista uvádí, 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.  

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 
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 V případě dobrovolných výpovědí je dle personalisty potřeba jednat co 

nejrychleji a když vedoucí obdrží výpověď svého podřízeného, okamžitě se 

na personalistu obrací, začínají celou záležitost řešit a zaměstnanec je záhy 

pozván k osobnímu pohovoru. 

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Ačkoliv je firma součástí nadnárodního koncernu, rozhovory 

s odcházejícími pracovníky nejsou centrálně řízeny. Kolektiv je kompaktní 

a formalizace či standardizace procesu výstupní komunikace by pro něj dle 

personalisty nebyla přínosná, například předdefinované dotazníky by nebyly 

vhodnou metodou, jelikož by s ním i přesto chtěl osobně hovořit. 

 Zaměstnanci zde zpravidla pracují několik let a dobře se znají, HR manažer 

tedy uplatňuje individuální přístup, který se v různých situacích liší.  

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Velmi záleží na tom, o jakého zaměstnance se konkrétně jedná. Je-li to 

osoba, o níž z hlediska jeho výkonu apod. společnost příliš neusiluje, 

personalista s ním důvody odchodu prodiskutuje, ale v odchodu mu nebrání.  

 Avšak v případě odchodu pracovníka, který je pro ni cenný, má zájem si ho 

udržet. Pokud je to možné, snaží se mu nabídnout možnost nějakého 

benefitu, kompenzace či změny pozice a přesvědčit ho, aby ve firmě zůstal. 

Přestože nechce, aby takový zaměstnanec výpověď dával, když je již 

rozhodnutý a jeho motivy spočívají převážně mimo organizaci, pak je jeho 

výpověď samozřejmě akceptována. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Nejvíce HR manažera zajímají důvody, proč se zaměstnanec rozhodl odejít. 

Také, jestli a co může udělat pro to, aby v organizaci zůstal. 

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Personalista žádné instrukce ani školení nedostal, nicméně se všech 

zaměstnanců shodně ptá především na důvody jejich výpovědi.  

 S HR manažery v ostatních zemích koncernu pořádají pravidelné porady, 

kde si mohou vyměňovat názory či užitečné poznatky, například i na téma 

rozhovorů s odcházejícími pracovníky.  

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody  
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o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Nastupuje komunikace s nadřízeným daného pracovníka buď ohledně 

možného řešení a stažení výpovědi, důvodů odchodu, nebo přijetí výpovědi. 

 Dále je informován generální ředitel.  

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 V rámci pravidelných měsíčních reportů nahlašuje centrále počty 

rezignujících zaměstnanců společně se stručným uvedením důvodu jejich 

odchodu, další statistiky nezpracovává.  

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Kolektiv vidí jako relativně stabilní, v němž lidé zůstávají zpravidla několik 

let. Vztahy na pracovišti hodnotí jako dobré a komunikaci jako otevřenou, 

a věří proto, že se dozví vždy pravé důvody rozhodnutí rezignovat. 

  HR manažer doposud nemá zkušenost, že by za výpovědí zaměstnance stály 

špatné vztahy s nadřízeným či kolegy. Obvykle je jejich odchod způsoben 

touhou získat nové zkušenosti, zajistit si kariérní postup či získat vyšší plat. 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Rozhovor s odcházejícími pracovníky je pro personalistu velmi užitečným 

zdrojem informací a cennou zpětnou vazbou ohledně prostředí, podmínek 

a vztahů na pracovišti.  

 Například v uvedených 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.  

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Jestliže se jedná o zaměstnance, na jehož udržení má společnost zájem 

a jeho důvody jsou vyhodnoceny jako oprávněné, personalista s vedením 

diskutuje v rámci aktuálních možností o změnách a zlepšeních tak, aby byl 

zaměstnanec motivovaný v ní zůstat.  

 Statistiky ani hlubší analýzy nezpracovává, avšak pokud by vysledoval 

nějaký nežádoucí trend, který by se opakoval u více lidí, řešil by situaci 

s vedením, aby podnik začal pracovat na strategických změnách 

a zlepšeních. 
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Příloha D – Záznam rozhovoru s personalistou č. 2 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 HR manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Ano. Oddělení o 4 zaměstnancích. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? 

 Společnost má přibližně 470 zaměstnanců. 

o Kolik zaměstnanců ze společnosti za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 40. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Aspekty personálního managementu velmi ovlivňuje charakteristika 

zaměstnavatele – velké výrobní společnosti.  

 Odlišně podle HR manažera probíhá komunikace s administrativními 

pracovníky v kancelářích a manuálně pracujícími ve výrobě. Množství 

zaměstnanců i povaha činnosti firmy jeho práci značně limituje, nicméně se 

buď sám, či prostřednictvím přímých nadřízených snaží formou rozhovoru 

zjistit od zaměstnanců alespoň ty nejdůležitější informace týkající se jejich 

výpovědi.  

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 S dělníky ve výrobě velmi omezeně, více s administrativními pracovníky.  

 Komunikace probíhá jinak s lidmi, které si chce podnik udržet, a tudíž se 

snaží je přesvědčit, aby zůstali, oproti osobám, jejichž odchod pro 

organizaci neznamená významnou ztrátu, kdy je zjišťování příčin odchodů 

spíše formalitou.  

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 V komunikaci s dělníky je hlavní styčnou osobou jejich mistr, který své 

podřízené nejlépe zná, a který je prostředníkem mezi nimi a manažery.  

 V případě výše postavených zaměstnanců či administrativních pracovníků 

s nimi mluví buď jejich nadřízený, či HR manažer.  
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 Personální oddělení vzhledem ke své kapacitě řeší spíše celoorganizační 

záležitosti než individuální případy. Zároveň ale kdokoliv chce cokoliv 

s personalisty konzultovat, tuto možnost má.  

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Komunikaci s níže postavenými zaměstnanci ve výrobě obvykle zajišťuje 

jejich mistr, je pro ně primární kontaktní osobou. Měl by v případě výpovědi 

některého ze svých podřízených zjistit důvody, proč se tato osoba rozhodla 

firmu opustit či pokud je to možné, odstranit příčinu případných problémů 

stojících za odchodem pracovníka.  

 Stává se, že mají-li zaměstnanci se svými mistry nějaké problémy, jednají 

v afektu a dostaví se s připravenou výpovědí přímo na HR oddělení. V tom 

případě s nimi personalista hovoří, snaží se porozumět situaci a poté 

naplánuje schůzku i s jeho nadřízeným. Ve většině případů byly díky tomuto 

setkání problémy vyřešeny a pracovník byl udržen.  

 HR manažer sám sebe vidí jako poslední instanci hrající zastřešující úlohu.   

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Mistři se se svými podřízenými setkávají každý den, o úmyslu pracovníků 

opustit organizaci tedy obvykle vědí ještě před faktickým podáním výpovědi.  

 Pokud nějaký zaměstnanec tedy výpověď svému mistrovi podává, bývá už 

pevně rozhodnut a toto rozhodnutí zřídkakdy mění.  

 Je-li personalista o úmyslu pracovníka odejít informován s předstihem, 

okamžitě začíná jednat a hledat nějaké řešení. Nicméně většinou se na něj 

personál obrací až ve chvíli podání výpovědi, kdy již má jen malou možnost 

stav věcí změnit.  

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Manuály ani standardizované postupy v podniku zavedeny nejsou, podle 

personalisty by pro něj neměly smysl, jelikož ve chvíli dobrovolné rezignace 

zaměstnanců je nejvíce potřeba schopnost empatie a porozumění.  

 Pokud se zaměstnanci hovoří HR manažer, volí spíše volnou a neformální 

konverzaci, odhaluje příčiny jejich rozhodnutí k odchodu a hledá s nimi 

možnosti řešení. 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 
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 Záleží na tom, zdali se jedná o někoho, koho podnik nechce ztratit, či 

nikoliv, což ovlivňuje další postup.  

 Navíc jsou obvykle příčinami odchodů čistě materiální faktory, tedy finanční 

ohodnocení, či události jako stěhování atd., a nikoliv záležitosti vztahů 

a pracovní atmosféry. Je-li někdo nespokojený a společnost má zájem 

přesvědčit jej, aby zůstal, personalista má podle svého hodnocení velice 

omezené možnosti, jak mu vyjít vstříc – kvůli kvótám nemůže zvyšovat mzdu, 

a usiluje alespoň o přesun na jinou pozici či nalezení alternativního řešení.  

 Avšak za těchto okolností mu obvykle nezbývá než výpověď akceptovat. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Zajímá jej (ať zprostředkovaně skrze nadřízeného, či přímo v konverzaci 

s daným pracovníkem), z jakých důvodů tato osoba společnost opouští. 

Obvykle však dochází ke stejným závěrům – jiný zaměstnavatel nabízí 

u dané pracovní pozice lepší platové podmínky.  

 Nastanou-li výjimečně konflikty ve vztazích či komunikaci, snaží se 

personalista vyslechnout obě strany, pochopit jejich perspektivu a následně 

společně dojít k nějakému oboustranně prospěšnému řešení.  

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Školen není, ale nedomnívá se, že by školení bylo potřeba.  

 Každý personalista musí mít nezávisle na školeních určité osobnostní 

a komunikační předpoklady, jichž ve své práci dennodenně využívá.   

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 V situaci, kdy má možnost něco změnit a rozhodnutí zaměstnance zvrátit, 

ihned nastává komunikace personalisty s nadřízeným zaměstnance a je 

zorganizována společná schůze, při níž je vše projednáváno. Pokud tato 

možnost není, výpověď je přijata.  

 Co se týká klíčových vysoce postavených zaměstnanců, personalista 

navazuje okamžitě kontakt s generálním ředitelem.  

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Statistiky ani analýzy společnost nezpracovává. Ve vztahu k zaměstnancům 

by dle personalisty žádné nové informace nepřinesly, jelikož motivy 

zaměstnanců k odchodu bývají známé a stále se opakují.   
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o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou odchodů bývají lepší mzdové podmínky 

u jiné společnosti, o nich pracovníci obvykle otevřeně hovoří. 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Je dobré mít příležitost zjistit, proč už lidé ve společnosti nechtějí pracovat.  

 Rozhovor dle HR manažera dává možnost se v souvislosti s jejich rezignací 

vyjádřit, ačkoliv ji ne každý odcházející využívá.  

 Navíc když je odhalen jakýkoliv problém v týmové komunikaci, vztazích či 

rolích nadřízený / podřízený, situaci podnik řeší a usiluje o nápravu.  

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Hlavní příčinu odchodů, tj. finanční ohodnocení, nemá personální oddělení 

vzhledem k velikosti firmy a počtu pracovníků možnost příliš ovlivnit.  

 Pokud by byl odhalen nějaký jiný opakující se motiv, začala by jej 

společnost řešit, abych neztrácela schopný personál.  
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Příloha E – Záznam rozhovoru s personalistou č. 3 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 HR manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Ano. 4. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? 

 Téměř 500 zaměstnanců. 

o Kolik zaměstnanců ze společnosti za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 63. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Ano. S každým zaměstnancem, který se rozhodne ze společnosti odejít, je 

veden rozhovor týkající se důvodů tohoto rozhodnutí. Obvykle s ním dříve 

a podrobněji hovoří jeho nadřízený, posléze při podání samotné výpovědi 

personalista.  

 Každý odcházející pracovník je také žádán o vyplnění výstupního dotazníku.  

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 Ano, ačkoliv jiným způsobem probíhá jednání s tím, jehož odchod pro firmu 

znamená ztrátu a s někým, s kým se společnost ráda rozloučí.  

 Z důvodu personálních kapacit je však rozhovor veden zpravidla jen se 

zaměstnanci, nikoliv s pracovníky na pracovní dohody. 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Nejdůležitějším článkem v celém procesu je nadřízený daného zaměstnance, 

který je s ním v častém osobním kontaktu, a který o úmyslu pracovníka 

odejít může vědět ještě před podáním výpovědi. V tom případě informuje HR 

oddělení, a pokud je 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 vyřizuje spíše výstupní administrativu, nicméně od každého 

pracovníka alespoň ve stručnosti zjišťuje, z jakého důvodu odchází.      
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 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Personalista vždy mluví s daným zaměstnancem sám mezi čtyřma očima. 

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Před podáním výpovědi obvykle rozhovor vede nadřízený, po něm v rámci 

výstupní administrativy personalista.  

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Pro účely odchodu zaměstnanců má společnost sestavený standardizovaný 

dotazník, který pokrývá z jejího pohledu nejdůležitější témata a otázky.  

 Osobní rozhovory nejsou centrálně řízeny, avšak v praxi konverzace obvykle 

kopíruje tematické okruhy uvedené v tištěném dotazníku. 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Záleží na tom, zdali o udržení daného pracovníka firma stojí, či nikoliv.  

 Nechce-li jej ztratit, s personalistou jednají o přijatelném řešení situace. 

Pokud se jedná o někoho, jehož odchod pro firmu není ztrátou, vyslechne 

HR manažer jeho důvody, ale k setrvání ho nepřesvědčuje. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Podobně jako v dotazníku personalista zjišťuje důvod rozhodnutí odejít, 

spokojenost s prací a jevy, které by měla společnost zlepšit, aby odchodům 

zaměstnanců předcházela.  

 Souhrnně motivaci odejít a demotivaci zůstat  

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 HR oddělení má z centrály organizace v rámci personálního reportingu 

instrukci uvádět počty odchodů a jejich hlavní příčiny. Konkrétní podoba 

komunikace záleží na situaci a je v gesci lokálních manažerů a personalistů.  

 Školení k tomuto účelu není, ale například výstupní dotazník byl sestavován 

HR týmem lokálně tak, aby plně odpovídal potřebám společnosti.   

 Případ formy dotazníku 

o V jakém čase je zaměstnanci ve vztahu k jeho odchodu dotazník předán 

k vyplnění? 

 Zaměstnanec jej vyplňuje až po podání výpovědi, zpravidla na konci 

výpovědní lhůty společně s výstupním listem.  
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o Jaká témata jsou v dotazníku obsažena a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Především důvody odchodu, spokojenost se prací a jejími jednotlivými 

aspekty, problematické oblasti, co by bylo podle něj vhodné změnit, jak 

celkově svou práci ve firmě hodnotí a obecně jak vidí společnost jako 

zaměstnavatele.  

 Dotazník je anonymní a dobrovolný. 

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Získané informace personalisté zadávají do personálního systému. 

 Dále v případě potřeby domluví schůzku s nadřízeným daného pracovníka, 

a pokud se jedná o klíčové zaměstnance, informují nejvyšší vedení. 

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Prostřednictvím personálního systému jsou informace reportovány mateřské 

společnosti v souhrnných měsíčních výkazech.  

 Následně je situace projednávána s příslušným manažerem, se kterým je 

ihned diskutováno hledání a výběr náhrady za rezignujícího zaměstnance. 

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Pokud je důvodem lepší pracovní nabídka, bývají obvykle otevření. 

 V případě osobních problémů je podle personalisty poskytování informací 

komplikovanější. Když však souvislost odchodu se vztahy na pracovišti 

v rozhovoru zaznamená, se zainteresovanými osobami situaci projednává. 

 HR manažer poznamenává, že však nikdo z rezignujících pracovníků není 

donucován k poskytování informací, které poskytovat dobrovolně nechce.  

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Každá zpětná vazba pro společnost velmi cenná. 

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Na základě podnětu jednoho zaměstnance nelze zásadně měnit nastavené 

podmínky. Pokud by se personalista 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 vylepšovat.  
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Příloha F – Výstupní dotazník pro zaměstnance od personalisty č. 3 
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Příloha G – Záznam rozhovoru s personalistou č. 4 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 HR manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 HR strategie i operativu má v gesci jediný interní personalista; některé 

služby (např. mzdovou agendu apod.) zajišťuje externí dodavatel. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? 

 Aktuálně přibližně 110 zaměstnanců. 

o Kolik zaměstnanců ze společnosti za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 Jedná se o obchodní společnost s poměrně vysokou fluktuací. 

 Dobrovolných odchodů bylo za loňský rok 40. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Ano. Před odchodem zaměstnanec obdrží k vyplnění výstupní dotazník, na 

jehož základě s ním personalista vede tzv. exit interview.  

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 Interně organizace odchody rozděluje na „regretted“ a „non-regretted“, 

tedy odchod zaměstnance, který představuje ztrátu versus zaměstnance, 

o jehož udržení již nestojí. Snahou managementu a personalisty je, aby byl 

rozhovor veden s každým odcházejícím zaměstnancem, nicméně konstatuje, 

že záleží, z jakého konkrétního důvodu daná osoba odchází a nakolik ji 

firma chce, či nechce udržet.  

 Vzhledem k tomu, že je ve firmě pouze jeden personalista s náročnou 

pracovní agendou, výjimečně nastává situace, kdy nemá kapacitu vést 

rozhovor s každým zaměstnancem, a rozhovor se nekoná. To platí pouze pro 

případy, kdy se jedná o velmi juniorní pozici, či o odchod po velmi krátké 

době ze zcela zřejmých důvodů, o kterých obě strany ví. Naopak ve chvíli, 

kdy je odchod daného kolegy pro podnik ztrátou, je rozhovor s ním priorita.  

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 
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  Krátce před odchodem zaměstnanci personalista zasílá pozvánku na osobní 

výstupní rozhovor v příloze s výstupním dotazníkem a evidenčním 

předávacím protokolem.  

 Zaměstnanec dokumenty předem vyplní a přinese na osobní setkání, během 

něhož s HR manažerem projednávají jednotlivé otázky a jeho odpovědi, 

k nimž si personalista zaznamenává další doplňující informace, jež byly 

během rozhovoru sděleny.  

 Na závěr má možnost cokoliv doplnit, aby odcházel s vědomím, že bylo 

prodiskutováno vše potřebné. Dotazník za standardní situace personalista 

uloží, jelikož následně slouží jako podklad pro jednání s vedením a zavedení 

případných změn.  

 Případ formy dotazníku 

o V jakém čase je zaměstnanci ve vztahu k jeho odchodu dotazník předán 

k vyplnění? 

 Dotazník personalista pracovníkovi zasílá v posledním týdnu před 

odchodem, aby měl čas jej vyplnit.  

 Záměrně je dokument vytvořen ve formátu PDF, aby ho nebylo možné 

elektronicky upravovat, nýbrž aby bylo nutné jej vyplnit ručně. To zajišťuje 

vyšší osobní angažovanost a zamyšlení nad odpovědí, také to však 

společnost chrání v případě, že by autenticita dotazníku byla zpochybněna.  

o Jaká témata jsou v dotazníku obsažena a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 V dotazníku i v rozhovoru podnik zajímá důvod k odchodu; moment, kdy 

osoba začala o odchodu uvažovat; všeobecně spokojenost se společností; 

spokojenost s náplní práce a s 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.  

 Souhrnně spokojenost a nespokojenost se společností, kolektivem a prací 

samotnou; důvody k podání výpovědi a návrhy na zlepšení. 

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Rozhovor se zaměstnancem vždy vede HR manažer, rozhovor je soukromý. 
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 Komunikace s přímým nadřízeným není do oficiálního výstupního procesu 

zahrnuta, jelikož zaměstnanec a manažer jsou v každodenním kontaktu 

a obvykle výpověď a odchod probírají také. Průběh vždy záleží na konkrétní 

situaci, lidech a vztazích, obtížně se generalizuje.   

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Když je zjištěno, že pracovník, kterého firma nechce ztratit, začíná přemýšlet 

o změně, neprodleně se situace řeší a personalista, nebo jeho nadřízený 

s ním začínají jednat o tom, z jakého důvodu o odchodu uvažuje a jak 

mohou situaci ovlivnit.  

 Pokud již však zaměstnanec výpověď podal, za standardních okolností mu je 

v posledním týdnu před odchodem zaslán dotazník s pozvánkou na rozhovor, 

který se koná předposlední či poslední den jeho působení ve firmě.  

 To proto, že atmosféra bývá obvykle více uvolněná a konverzace více 

otevřená, jelikož pracovník již „nemá co ztratit“ a nemá důvod nebýt sdílný.  

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Základní struktura je určena tematickou osnovou dotazníku. 

 Nicméně následně má každý dotazovaný možnost sdělit cokoliv dalšího, co 

chce prodiskutovat a zároveň se přirozeně konverzace rozvine na různá 

témata podle konkrétní situace a příčiny odchodu ze společnosti. 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 To je velmi individuální. V případech, kdy je výpověď zaměstnance vítaným 

řešením, je rozhovor příležitostí jej v tomto rozhodnutí podpořit a zároveň 

od něj získat zpětnou vazbu.  

 Naopak nechce-li společnost o pracovníka přijít, rozhovor má ambice jej 

přesvědčit k setrvání, avšak pokud to není možné, tak alespoň získat 

maximum informací. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Nejdříve je personalistou rezignujícímu pracovníkovi nastíněn průběh 

setkání, vysvětlena jeho důležitost pro společnost a sděleno, jak bude se 

poskytnutými informacemi dále nakládáno.  

 Tematicky rozhovor koresponduje s dotazníkem, HR manažer tedy se 

zaměstnancem diskutuje každou otázku, v případě škálového hodnocení 

rozkrývá význam a opodstatnění vysokých či nízkých známek. 
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  Na závěr je zaměstnanci poskytnut prostor pro vlastní doplnění, kdy 

personalista zjišťuje, jestli bylo naplněno jeho očekávání, zda zaznělo vše, 

co mělo či je-li cokoliv dalšího, o čem chce hovořit a nechce opomenout. 

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Personalista školení ani instrukce nemá. 

 Lokálně bylo s vedením dohodnuto, co společnost od rozhovorů požaduje, 

podle čehož byla metoda následně nastavena.   

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Dotazníky vyplněné odpověďmi zaměstnance a vlastními doplňujícími 

poznámkami HR manažer uloží do elektronické podoby, aby s nimi mohl 

následně s vedením a manažery pracovat.  

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Vyvstane-li z rozhovoru jakákoliv alarmující informace, začíná ji s vedením 

a případně s daným manažerem či týmem personalista 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 exit interviews jsou dále s managementem projednávány na 

kvartální poradě, aby mohly být zavedeny případné změny a řešení. 

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Dle personalisty je výhodou jeho organizace, že je počtem zaměstnanců 

relativně kompaktní a vyznačuje se dobrými mezilidskými vztahy. Personál 

dobře zná a věří, že zaměstnanci nemají důvod nebýt upřímní.  

 Je-li situace opačná či v případě, že se proslýchá něco, co s odchodem 

mohlo souviset, ale při rozhovoru to zaměstnanec nezmínil, personalista se 

na téma sám informuje. Případně v situaci, kdy je jasné, že pracovník 

důvody nesděluje komplexně, se problém snaží v rozhovoru rozkrýt, ovšem 

vše za striktní podmínky dobrovolnosti sdělování informací. 
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o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Pro společnost rozhovory s odcházejícími pracovníky představují zcela 

klíčový moment. Podle HR manažera aktuální trh práce nutí podniky 

neustále potýkat se s nedostatečnou kvalitou a kvantitou zaměstnanců, 

a tudíž musí být lidský kapitál pro zaměstnavatele zcela zásadní.  

 Exit interview 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 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 věřit, že je to personální politika a styl podnikání, které by byly 

dlouhodobě udržitelné.  

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Cílem společnosti je zlepšovat se, aby nepřicházela o kvalitní pracovníky 

a potažmo o kapitál, který pro ni znamenají.  

 Z toho důvodu rozhovory s rezignujícími zaměstnanci podnik uplatňuje, 

personalista vyhodnocuje jejich výstupy a projednává je s vedením, aby 

mohly být problémy efektivně řešeny a aby se společnost mohla ve vztahu ke 

svému personálu kontinuálně zlepšovat. 
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Příloha H – Výstupní dotazník pro zaměstnance od personalisty č. 4 

 

Vymazán název 

společnosti 

(pozn. autora) 
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Příloha I – Záznam rozhovoru s manažerem č. 1 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 Marketingový manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Ano. 1 personalista. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Kolik osob je ve Vašem oddělení? 

 85 zaměstnanců, 10 podřízených v týmu.  

o Kolik zaměstnanců z Vašeho oddělení za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 Z týmu 1-2 lidé za rok (včetně zaměstnanců na dohody či zkrácené pracovní 

úvazky). 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Ano. Formou osobního rozhovoru. 

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 Ano. 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Dle manažera mají zaměstnanci v organizaci i v jeho oddělení dobré 

a přátelské vztahy, díky čemuž bývá informovaný o nespokojenosti 

a zvažování odchodu pracovníka z týmu v předstihu před podáním výpovědi.  

 Mimo běžný kontakt záležitosti s podřízenými projednává v rámci 

pravidelných půlročních pohovorů, jeho spokojenost, plány a perspektivu, 

a je-li zde identifikován potenciální problém, neprodleně jej řeší. 

 V jeho oddělení i v celé firmě hrají v souvislosti s dobrovolným odchodem 

nadřízení spíše sociální úlohu a se zaměstnancem jsou v kontaktu spíše před 

podáním výpovědi, personalista především zajišťuje administrativní 

a formální náležitosti, a to obvykle ve chvíli podání výpovědi pracovníkem.  

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Rozhovor je soukromý, nejdříve s nadřízeným, posléze s personalistou.  

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 
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 S manažerem méně formálně před podáním výpovědi. 

 S personalistou více formálně při podání nebo velmi záhy po něm.  

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Rozhovor s jeho podřízenými bývá méně formální konverzací a bez pravidel, 

instrukcí či omezení.  

 Rozhovory s určitými formálními náležitostmi vede HR manažer.  

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Je-li v rámci možností organizace učinit změny, usilujeme o hledání 

kompromisu, kompenzace či řešení jeho situace. Když je to cenný člen týmu 

a důvody jeho odchodu může nadřízený ovlivnit, snaží se mu vyjít vstříc 

a přesvědčit jej k setrvání ve společnosti. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Zjišťovány jsou především důvody, proč zaměstnanec zvažuje odchod a co 

může firma udělat pro to, aby jej udržela.  

 Manažer se domnívá, že díky důvěře a přátelským vztahům mohou podřízení 

sdělit cokoliv, co k jejich rozhodnutí odejít přispívá.  

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Manažer nikoliv. 

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Manažer je 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.   

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Zjištěné informace projednává s personalistou a v případě zaměstnanců na 

vyšších pozicích i s generálním ředitelem.  

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Manažer se doposud nesetkal s tím, že by z jeho týmu pracovníci odcházeli 

kvůli problémům v mezilidských vztazích nebo z důvodu výrazné 
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nespokojenosti se společností firmou. 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 u pracovníků na dohodu.  

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Pro manažera je komunikace s podřízenými zcela běžnou součástí práce, 

proto rozhovor jen zřídkakdy přinese překvapivé informace.  

 Dozvědět se důvody, proč zaměstnanci chtějí odejít, je však vždy důležitá 

zpětná vazba, ať jsou tyto příčiny jakékoliv.  

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Pokud společnost nechce zaměstnance ztratit, manažer ve spolupráci s HR 

usiluje v rámci možností o zkvalitnění podmínek pracovní spolupráce, 

navržení kompenzace či dohodu na určitém kompromisu.  

 V případě, že by se nežádoucí důvod, proč lidé společnost opouštějí, 

opakoval, situaci by manažer s HR a nejvyšším vedením ihned řešil.  
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Příloha J – Záznam rozhovoru s manažerem č. 2 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 Finanční manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Do loňského roku měla firma 25 zaměstnanců, bez personálního oddělení. 

 Po realizované akvizici se počet zaměstnanců navýšil na 450, o něž se 

(vč. zaměstnanců původní společnosti) stará čtyřčlenný HR tým. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Kolik osob je ve Vašem oddělení? 

 Firma o původní velikosti má 25 zaměstnanců. Manažerův tým má 9 členů. 

o Kolik zaměstnanců z Vašeho oddělení za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 Několik let byl kolektiv zcela stabilní, avšak již krátce po akvizici finanční 

oddělení opustilo 5 pracovníků. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Ve formalizované podobě je zajišťuje oddělení HR. 

 Neformálně se svými podřízenými obvykle hovoří jejich nadřízený.  

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 V rámci oddělení ano. 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Manažer uvádí, že nejdříve se zaměstnancem neformálně hovoří on. Kvůli 

jím vnímané neochotě HR oddělení zabývat se podněty a informacemi od 

zaměstnanců a následné neochotě zaměstnanců s HR oddělením 

komunikovat, spolu se zaměstnancem projednává postup, jak budou 

personalistům a vyššímu vedení výpověď a důvody k ní prezentovány. 

 Díky výborným osobním vztahům, které s týmem má, tvrdí, že s pracovníky 

vždy jedná otevřeně, a zná proto pravé důvody jejich rozhodnutí. 

 Formální výstupní administrativu ve společnosti zajišťuje HR oddělení.  

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Nejdříve před podáním výpovědi vede manažer s pracovníkem rozhovor, 

soukromě bez přítomnosti dalších účastníků. 
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 Po podání výpovědi následně zaměstnanec hovoří s personalistou. 

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Díky přátelské atmosféře a vynikajícím vztahům v rámci původní společnosti 

byly odchody všech pracovníků v oddělení s manažerem prodiskutovány 

s předstihem před podáním výpovědi.  

 Je-li o možné rezignaci svých podřízených zpraven a je-li způsobena 

příčinami, jež lze v rámci firmy ovlivnit, manažer při jednání s personálním 

oddělením a vyšším vedení vždy usiluje o zlepšení podmínek pro pracovníky. 

 Jak však konstatuje, od realizovaného sloučení s větší korporací je jeho úsilí 

o nápravu bez odezvy, ze strany vedení není projeven zájem o změnu, 

a každý zaměstnanec uvažující o rezignaci skutečně odešel.   

 Pokud zaměstnanec neprojednával svou situaci s HR manažerem 

individuálně již před výpovědí, komunikace s personalistou nastává 

nejpozději při podání výpovědi.  

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Rozhovor zaměstnanců s manažerem je díky dlouholetým přátelským 

vztahům spíše neformální konverzací.  

 Jakým způsobem se pracovníků dotazují personalisté, manažer neví.  

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Manažer své podřízené vždy přesvědčuje k setrvání ve společnosti. 

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. 

 Dle jeho názoru všem zaměstnancům kvůli špatně nastavené personální 

politice a nefungujícím personálním procesům chybí jistoty, vize korporace 

a místo v nové firmě. O důvodech jejich odchodu je manažer plně 

informován a zcela je chápe. 

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Zajímají jej především důvody, které vedly k jejich rozhodnutí, ačkoliv je 

s nimi obvykle již předem seznámen. Dále projednávají, co by se mělo 

změnit, aby 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.  
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o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Komunikaci s  týmem má manažer zcela ve vlastní gesci.  

 O instrukcích a postupech HR oddělení nemá informace. 

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Po skončení rozhovoru se zaměstnancem se manažer obrací na oddělení HR 

a vyšší vedení za účelem jednání a vyřešení problémů, jelikož příčiny 

odchodu jeho podřízených leží uvnitř společnosti. 

 Zaměstnanci zvažující rezignaci po určitou dobu obvykle čekají, zdali bude 

zjednána náprava, avšak jelikož není, výpověď podají. 

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Informace o příčinách odchodu podřízených předává dále, avšak jak 

konstatuje, při absenci jakékoliv iniciativy ze strany vedení a HR oddělení 

stav věcí změnit, zcela zbytečně.   

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Pravdivostí poskytnutých informací v rozhovoru s pracovníky a povědomím 

o všech příčinách jejich odchodu si je manažer zcela jistý. 

 Informace projednává s personalisty a vedením, nicméně uvádí, že zcela bez 

jejich zájmu, jelikož výpověď pro personální oddělení představuje pouze 

další položku v reportingu. 

 Se zaměstnanci se proto společně dohodnou, jaké informace by bylo vhodné 

HR oddělení do záznamů vyplnit, nicméně je nijak neomezuje ve svobodném 

sdělování jakýchkoliv dalších informací. 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Považuje za naprosto klíčové vědět, proč se zaměstnanci rozhodují danou 

společnost opustit, a i z toho důvodu s každým vede závěrečný rozhovor. 

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Podle jeho názoru kvůli nevhodnému přístupu HR a vyššího vedení chybí 

propojení mezi získáváním informací a realizováním potřebných akcí. 
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Domnívá se proto, že podněty od zaměstnanců nejsou zohledňovány 

a nejsou impulzem pro změny současného stavu.  

 Výpověď zaměstnance vnímá jako pokyn pro HR oddělení k zahájení náboru.  
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Příloha K – Záznam rozhovoru s manažerem č. 3 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

 Obchodní a marketingový manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Společnost dlouho HR oddělení neměla, veškerou personální administrativu 

zajišťovali manažeři a mzdová účetní. Po sloučení s další společností se 

o zaměstnance starají 4 interní personalisté. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Kolik osob je ve Vašem oddělení? 

 Původní firma měla 25 zaměstnanců, po akvizici je zaměstnanců 450. 

 Manažer vede oddělení 7 lidí. 

o Kolik zaměstnanců z Vašeho oddělení za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 Za poslední rok v  týmu rezignovali 2 zaměstnanci – jeden z důvodu lepší 

pracovní nabídky, druhý z důvodu studijních povinností. 

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Se členy týmu nejdříve hovoří nadřízený, díky mimořádným a dlouholetým 

vztahům, které s nimi manažer podle svého tvrzení má, se na něj jeho 

podřízení obracejí již ve chvíli, kdy začínají uvažovat o změně zaměstnání.  

 S HR oddělením začínají jednat až v momentu podání výpovědi. O průběhu 

závěrečné komunikaci zaměstnance s personalisty není manažer 

informován.  

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 Manažer v rámci jeho týmu hovoří s každým zaměstnancem na jakékoliv 

(i studentské) pozici. 

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Pokud nejsou zaměstnanci oddělení spokojeni či začínají zvažovat změnu 

zaměstnavatele, obracejí se v předstihu sami na manažera a o své situaci 

a případných problémech s ním jednají. Komunikace probíhá díky 

přátelským vztahům obvykle v předstihu a manažer bývá průběžně 

informován o vývoji situace tak, aby byl minimalizován případný negativní 

dopad na společnost v případě odchodu pracovníka.  
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 Následně pracovník podává formální výpověď na HR oddělení, které s ním 

absolvuje potřebnou výstupní administrativu.   

 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Setkání manažera s jeho podřízeným se další osoby neúčastní.  

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Manažer rozhovor se zaměstnancem vede vždy dlouho před podáním 

výpovědi, personalista jej obvykle dotazuje až v průběhu výpovědní lhůty. 

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Díky nadstandardně dobrým dlouholetým vztahům v oddělení se jedná 

o přátelskou neformální konverzaci. 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Manažer má kvalitní a spolehlivý tým, z něhož nechce ztratit žádného člena, 

a proto vždy hledá způsoby řešení a usiluje o jeho udržení ve společnosti.  

 Je-li však zřejmé, že důvody zaměstnance k odchodu jsou pádné či že jeho 

názor už nezmění, v rozhodnutí jej podporuje a snaží se mu pomoci, pokud 

to potřebuje.  

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 Cílem je zjistit důležité informace týkající se spokojenosti s náplní práce, 

pracovním prostředím, kolegy i jím samým jako jejich nadřízeným.  

 Důvody odchodu bývají obvykle zcela jasné a zpravidla neleží v rovině 

osobních konfliktů, i přesto však otázka „Proč?“ vždy zazní. 

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Manažeři pro tyto účely vyškoleni nejsou, o personalistech nemá informace. 

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 V případě, kdy zaměstnanec manažerovi oznámí, že uvažuje o odchodu, 

společně spolu hovoří o možnostech řešení, pokud zde nějaké jsou.  

 Má-li firma možnost rozhodnutí ovlivnit a stav věcí změnit, manažer na 

základě rozhovoru následně jedná s vyšším vedením a personalisty. Dle jeho 

mínění však vedení ani personalisté o důvody odchodu zaměstnanců nejeví 

zájem, nezjišťují podrobnosti a o nápravu situace se nezasazují.   
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o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Pokud nemá manažer pravomoci podmínky změnit či pokud není vedení 

ochotné vyjít zaměstnanci vstříc, pouze informuje ředitele o rozhodnutí 

zaměstnance podat výpověď. 

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Díky otevřené atmosféře v týmu nemají podřízení důvod manažerovi důležité 

informace zatajovat a neříkat mu pravdu. Vždy mu sdělují, jsou-li důvodem 

finance, osobní záležitosti, studium či touha po kariérní změně.  

 Nakolik jsou pravdivé informace poskytované pracovníky personálnímu 

oddělení v rámci výstupních procedur, však nedokáže odhadnout. 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Jedná se o nedílnou součást manažerské role a náplně práce. Dle jeho 

názoru je každý vedoucí 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.   

 Manažer uvádí, že problém vnímá především v neprojevování zájmu vedení 

společnosti o spokojenost zaměstnanců a neochotě vycházet jim vstříc 

v situaci, kdy něco chtějí nebo potřebují.  

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 Pokud se jedná o záležitost, již může 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.   
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Příloha L – Záznam rozhovoru s manažerem č. 4 

(Výpovědi respondenta z rozhovoru jsou stručně popsány v bodech.) 

 Organizace a uplatňování rozhovoru 

o Jaká je pozice ve Vaší společnosti? 

 Finanční manažer. 

o Má Vaše společnost vlastní HR oddělení, případně jak je velké? 

 Ano. Personální oddělení má 6 zaměstnanců. 

o Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Kolik osob je ve Vašem oddělení? 

 Celá firma včetně zaměstnanců ve výrobě čítá 600 lidí. 

 Manažer vede oddělení 25 administrativních pracovníků. 

o Kolik zaměstnanců z Vašeho oddělení za poslední rok dobrovolně odešlo? 

 Za poslední rok žádný zaměstnanec nerezignoval. Za celé několikaleté 

působení manažera ve vedení oddělení podalo výpověď 6 osob.  

o Jsou ve Vaší společnosti uplatňovány rozhovory s odcházejícími pracovníky? 

V jaké formě? 

 Manažer není informován o průběhu komunikace zaměstnance 

s personálním oddělením, ale předpokládá, že je každý rezignující 

zaměstnanec na důvody rozhodnutí odejít alespoň stručně dotazován.  

 Se členy týmu jako jejich nadřízený však vždy hovoří osobně.    

o Platí to pro pracovníky na všech pozicích? 

 V rámci oddělení ano.  

o Jak celý proces komunikace s odcházejícím pracovníkem, v souvislosti s jeho 

výpovědí, probíhá? 

 Manažer bývá zaměstnancem o úmyslu odejít ze společnosti předem 

informován. V tom případě společně projednávají konkrétní situaci 

a možnosti, jak podmínky změnit. 

 Rezignace bývají obvykle způsobeny nedostatečným finančním 

ohodnocením, o jehož zlepšení se manažer snaží neustále zasazovat.  

 Vzhledem k velmi omezeným pravomocem manažera, který odcházejícím 

zaměstnancům nemůže upravovat kvótní platové ohodnocení, nedostatečným 

možnostem interní mobility a neochotě vedení v tomto ohledu vycházet 

zaměstnancům vstříc, však podmínky nebývají výrazně zlepšovány, 

a zaměstnanci proto následně společnost často opouštějí.  
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 Případ formy rozhovoru 

o Kým jsou rozhovory vedeny a kdo se jich účastní? 

 Jen manažer a odcházející zaměstnanec. 

o V jakém čase ve vztahu k odchodu zaměstnance je rozhovor realizován? 

 Domnívá-li se, že jeho podřízený zvažuje odchod ze společnosti, ačkoliv 

o něm se svým nadřízeným doposud nehovořil, iniciuje manažer setkání 

sám. 

 Díky velmi přátelským vztahům v týmu bývá iniciativa zpravidla na straně 

zaměstnanců, a rozhovor proto obvykle probíhá ještě před podáním 

výpovědi pracovníkem. 

o Má rozhovor standardizovanou osnovu, nebo je blíže volné konverzaci? 

 Nadřízeným k tomuto účelu žádné pokyny uděleny nebyly, nebylo by to 

podle manažera vhodné. 

 Se svými podřízenými hovoří otevřeně a spíše neformálně. 

o Snažíte se zaměstnance přesvědčovat, aby neodcházel, nebo je pro Vás rozhovor 

spíše informativní? 

 Vždy se snaží zajistit, aby jeho podřízení firmu neopouštěli. 

 U všech dosavadních rezignací byla příčinou nízká mzda pracovníků, kterou 

se manažer snaží při pravidelných jednáních s vedením neúspěšně zvýšit.  

o Jakým tématům se během rozhovoru věnujete a jaké informace z něj chcete vytěžit? 

 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.  

o Absolvoval jste pro tento účel školení, máte stanoveny instrukce či strukturu 

rozhovoru? 

 Nikoliv, rozhovor se členy týmu je plně v gesci manažera.  

 Práce s informacemi a vnímaný potenciál metody 

o Jak postupujete po ukončení rozhovoru? 

 Dozví-li se o záměru jeho podřízeného odejít ze společnosti či o výrazné 

nespokojenosti členů jeho oddělení, neprodleně situaci řeší se svými 

nadřízenými.  

o Jak získaná data zpracováváte a s kým dalším je projednáváte? 

 Vzhledem ke vnímané neochotě vedení reagovat v platových otázkách na 

podněty zaměstnanců a absenci propojení liniového managementu s HR 
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oddělením, získané informace sděluje vedení i personalistům, avšak 

podrobně je s nimi neprojednává. 

o Domníváte se, že Vám zaměstnanci poskytují pravdivé informace, nebo že si pravé 

důvody svého odchodu spíše nechávají pro sebe? 

 Manažer věří, že díky korektnímu jednání, přátelskému přístupu 

a dlouholetým vztahům, mu podřízení upřímně a pravdivě sdělují všechny 

podstatné informace.  

 Domnívá se, že příčinou odchodu je, tak jak jej zaměstnanci informují, 

skutečně finanční ohodnocení a nikoliv jiné faktory. 

 Neodpovídající platové ohodnocení a systémové procesy způsobující 

fluktuaci zaměstnanců jsou aspekty, o jejichž změnu manažer dlouhodobě 

usiluje, avšak podle vlastního vyjádření bezúspěšně. 

o Co Vaší společnosti rozhovory s odcházejícími zaměstnanci přinášejí, hodnotíte je 

jako užitečnou metodu? 

 Kvůli nemožnosti měnit stávající podmínky jsou tyto rozhovory spíše osobní 

zpětnou vazbou pro manažera, nežli argumentem pro vedení při jednání 

o změnách. 

o Jsou na základě získaných informací zaváděny nějaké změny ke zlepšování 

pracovního prostředí a podmínek pro pracovníky Vaší organizace? 

 V nejproblematičtějších (tedy platových) otázkách žádné změny zaváděny 

nejsou.  
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Příloha M – Celkové znění dotazníku pro pracovníky 
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Příloha N – Scénář č. 1 dotazníku pro pracovníky 
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Příloha O – Scénář č. 2 dotazníku pro pracovníky (varianta č. 1) 
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Příloha P – Scénář č. 2 dotazníku pro pracovníky (varianta č. 2) 
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Příloha Q – Scénář č. 3 dotazníku pro pracovníky 
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Příloha R – Scénář č. 4 s dotazníku pro pracovníky (varianta č. 1) 
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Příloha S – Scénář č. 4 dotazníku pro pracovníky (varianta č. 2) 
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Příloha T – Scénář č. 5 dotazníku pro pracovníky 
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Příloha U – Ukázky grafického zpracování dotazníku pro pracovníky 
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Příloha V – Souhrn odpovědí respondentů na otázku č. 6 dotazníku pro pracovníky 

Aby mohl neco do budoucna zmenit 

Pokud by takové situaci bylo možné předejít, závěry onoho zjišťování by mohly být využity k 

zavedení změn, které by mé důvody bývaly řešily a v budoucnu by mohly předejít dalším 

ztrátám zaměstnanců. 

Pokud bych nebyla spokojena s nějakým systémem, nebo by něco nefungovalo jak by mělo a 

byl to důvod mého odchodu, pak bych to zaměstnavateli ráda řekla, aby měl možnost na 

případné zlepšení, nebo vyřešení problému. 

Kdyby byl problem kvuli kteremu odchazim, tak by ho meli diky mne vyresit 

Chtěla bych říct důvody mého odchodu, resp. možnosti, jak mě ve stávajícím zaměstnání 

udržet. 

Abych mohla říct, kvůli čemu odcházím, aby se to samé nestávalo ostatním zaměstnancům 

Abych mohl ostatní nebo budoucí pracovníky těchto podmínek ušetřit. 

Abych mohl pomoct firmě a kolegům zlepšovat se 

Dovedu si představit situace, ve kterých jsou důvody natolik osobní, že je nebudu chtít 

zveřejňovat. 

Chtel bych, aby si se mnou o mem odchodu promluvil. Zamestnavatel by mi mel dat zpetnou 

vazbu, podporit me, anebo se snazit udzet odchozivsi. Taky by me zajimal jeho pohled na vec 

a jaky doopravdy je jako clovek. 

Dokládalo by to jeho zájem o mě jako pracovníka, i když už pozdě. 

Chtěla bych, aby se dozveděl, proč se mi tam nepracovalo dobře a mohl tak zlepšit pracovní 

prostředí nově příchozím a stávajícím zaměstnancům. 

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. 

Pokud bych chtěla odejít kvůli šéfovi, chtěla bych, aby to věděl. Naopak kdybych chtěla odejít 

z nějakých osobních důvodů, chtěla bych to vysvětlit, aby nedošlo k nedorozumění. 
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Příloha W – Souhrn odpovědí respondentů na otázku č. 9 dotazníku pro pracovníky 

Mohl by tak zjistit, co mi vadilo a třeba to vylepšit pro příští zaměstnance 

Moznost zvratit muj odchod. Vyresit problem 

Projev zájmu, možnost sdílet svůj názor a pohled na věc, pomoci ostatním členům týmu atd 

Aby mohl něco změnit a do budoucna ten důvod už nebyl 

chtel bych mu to rict, proc odchazim 

Aby věděl, proč odcházím. 

Možná by s tím mohl zaměstnavatel něco udělat a já bych nemusela odejít. 

Pracovala jsem ve společnosti dlouho a nechtěla jsem odejít. Důvodem byla nespokojenost.  

I se zaměstnanci, kteří odcházejí, by měl zaměstnavatel udržovat dobrý vztah. Navíc tím, že se 

zeptá na důvod, může třeba ještě tento důvod řešit. 

Aby věděli, co příšte dělat jinak, jak si udržet lidi  

Jestlize by se jednalo o duvody, ktere by zamestnavatel ze sve pozice mohl zmenit a pro me by 

se jednalo o duvody, o kterych by mi nevadilo mluvit, sama bych jej vyhledala a sdelila mu je. 

Naopak jestlize by se jednalo o pro me “osobni a citlive duvody”, zamestnavateli bych je 

popsala jen povrchne a az na jeho zadost. V takovemto pripade bych bez zadosti o sdeleni 

duvodu uvedla jen “osobni duvody”. 

S některým typem mi nemusí být příjemné tuto otázku řešit, pokud odcházím z jiných důvodů, 

než třeba stěhování se apod. 

Z důvodu neodcházení dalších lidí. 

Pro dobro zaměstnavatele, který by mohl snížit do budoucna fluktuaci  
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Příloha X – Souhrn odpovědí respondentů na otázku č. 17 dotazníku pro pracovníky 

(Sdělil/a jste zaměstnavateli pravdivě všechny skutečné důvody Vašeho odchodu ze 

společnosti?) Proč? 

Řada věcí mi nebyla příjemná rozebírat a zároveň to byly věci, se kterými nadřízený nemohl 

nic udělat (osobní vztahy s kolegy) a přišlo mi zbytečné ho tím zatěžovat.  

Protože dobrá firma kvůli několika málo aspektům (finance, příliš velké množství práce) 

přicházela o kvalitní lidi. O některých z nich jsme se s nadřízenou bavily už dlouho před 

ukončením naší spolupráce, ale neměla moc možností něco změnit.   

Neměl jsem co tajit, firma věděla co je špatně 

Sdelil  jsem co bylo potreba 

Měli jsme dobré vztahy, nebyl důvod neříct pravdu 

Ze slušnosti a případně tyto důvody mohou otevřít debatu. 

Prijde mi to fer 

návrhy ke zlepšení fungování organizace společnosti, zejména personálního oddělení k 

ostatním pracovníkům 

z důvodu zlepšení fungování společnosti 

aby to mohl zlepšit 

Nepřišly mi relevantní 

Nechtěla jsem prezentovat své nesouhlasné názory se způsobem vedení firmy. 

Už jsem měla jinou nabídku, o které jsem nechtěla mluvit 

Důvodem byla šikana na pracovišti a všichni o ní věděli, proto jsem se o tom nechtěla dál 

bavit, ani to nemělo smysl 

Ze slusnosti 

Ze slusnosti 

Neměla jsem už co ztratit ani si upřímnými odpověďmi nijak pohoršit, proto jsem řekla vše 

pravdivě. 

zlepšení prac.podmínek 

Aby se mohlo něco změnit. 

Příčina byla jasná, všichni o ní věděli 

Proč si to nechávat pro sebe? 

Nejednalo se o člověku, kterému bych plně důvěřovala.  

protože se mi tam některé věci nelíbily a chtěl jsem, aby to věděl 

Nechtělo se mi dopodrobna rozebírat důvody 
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Můj odchod byl plánovaný už od nástupu do zaměstnání na HPP. Tuto informaci samozřejmě 

nikdo nechce slyšet.  

nelíbilo se mi, jakým stylem je me oddeleni vedeno a nesedla jsem si se svou sefovou, 

nicméně jsem to s ni nechtěla rozebírat  

Udrzeni dobrych vztahu 

nebylo potřeba 

Byly k tomu osobní důvody a neshody na pracovišti 

Špatný vztah s nadřízeným, neviděla jsem smysl v tom, sdělovat pravdivé důvody  

nemela jsem duvod cokoliv.tajit 

Firma a naše oddělení byly skvělé, a nebýt akvizice větší firmou, která všechno pokazila, 

bych tam ještě zůstala. Nadřízená byla z původního týmu, s ní jsem komunikovala naprosto 

otevřeně a i ona sama mě chápala. Problém byl v prohnilé struktuře nové firmy a naprosto 

nefunkčním HR oddělení, které se ale falešně tvářilo jako naši největší kamarádi. 

Protože nebyl důvod tak neučinit. Výpověď jsem podával z důvodu dlouhodobějšího pobytu v 

zahraničí. 

neměla jsem důvod nic zatajovat 

Neměla jsem důvod něco tajit  

ze zásady 

Dobré vztahy ani důvody k odchodu nebyly nijak překvapivé nebo citlivé k diskuzi 

chtěl jsem mu říct, co si myslím, že bylo špatně 

Domnívám se, že konstruktivní zpětná vazba je nejlepší způsob, jak se mohou věci ubrat 

lepším směrem 

Neměl jsem důvod nic zatajovat, šéf moje důvody znal 

nebyl důvod lhát 

Protože nová pozice, kvůli které jsem opouštěla stávající, přesně odpovídala mému studiu, a 

bylo vidět, že mě zajímá více. Zaměstnavatel měl absolutní pochopení a rozhovor byl v 

podstatě příjemný, až mě to samotnou překvapilo 

Protoze jsem chtela. 

Neměla jsem důvod neříct pravdu. 

je to slušnost, když jsme spolu každý den pracovali 
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Příloha Y – Souhrn odpovědí respondentů na otázky č. 24, 25, 26 a 28 dotazníku pro 

pracovníky  

Chtěl/a byste v souvislosti s rozhovorem s dobrovolně odcházejícím pracovníkem uvést 

nějaké své další zkušenosti, názory či dojmy? 

Chtěla jsem ho mít a moct říct, co si myslím 

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 

Hovor byl velmi nepříjemný ze strany mého nadřízeného. Dával mi najevo, že svým 

odchodem jsem velmi ublížila firmě, žádná sebereflexe ze strany zaměstnavatele však 

nepřišla. Ani mé důvody nijak kriticky nezhodnotil, vše bylo negativně otočeno proti mě. 

velice stresová situace. O odchodu, i když ve zkušební době, je potřeba informovat dopředu!  

jak sleduji tisk, korporace se o toto tema zajimají stále intenzivneji 

Jakožto člověk, který řeší interní komunikaci v nadnárodní společnosti si velmi uvědomuji 

důležitost tzv "employee experience", 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 větev. A všichni víme, jakou sílu má word of mouth. 

asi by se mě dotklo, kdyby firmu nezajímalo, proč odcházím a určitě to je potřeba dělat 

Na základě přesvědčování zaměstnavatele o mém setrvání ve společnosti a nabídnutí lepších 

finančních a pracovních (lehká obměna obsahu práce) podmínek, jsem ve firmě zůstala. 

 

Je dulezite dostat vzdy zpetnou vazbu. Kdyz neco nefunguje, chci vedet proc a chci pote mit 

zpetnou vazbu ohledne toho, zda se neco zmenilo. 

klidně konstruktivně. Zaměstnavatel navrhl zvýšení mzdy, které jsem odmítl. Byl jsem 

rozhodnut odejít.  

V poklidu, přátelský rozhovor 

 


