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Abstrakt (česky) 
 

Tématem předložené diplomové práce je adaptace nového zaměstnance 

v organizaci. Abychom téma představili v jeho komplexnosti, ukazujeme jeho 

psychofyziologické souvislosti, zejména hlediska psychické resilience a působení stresu. 

Práce dále mapuje současné možnosti a poznatky  týkající se adaptace v zaměstnání. 

Zvláštní pozornost přikládáme adaptaci na organizační kulturu. Cílem empirické části práce 

je analyzovat adaptační program konkrétní bankovní společnosti, jeho organizační kulturu 

a konkrétní pracovní pozici, abychom předložili možnosti optimalizace a dalšího zlepšení 

stávajícího programu. K tomuto účelu jsme využili širokou škálu metod především 

kvalitativního charakteru.  

 
Abstract (in English): 
 

The topic of the thesis is submitted, as an adaptation of a new employee in the 

organization. Introducing  the topic  within its  complexity, showing his particular aspects 

of psychophysiology,  mainly psychological resilience, and the influence to stress. Works 

on maps of the current possibilities and knowledge relating to the adaptation of the work. 

Specific attention is applied to the adaptation of the organizational culture. Aim of the 

empirical part of the thesis is to analyze employee orientation program of the specific 

banking company, its organizational culture and the specific position to organize the 

adjusting  options, further improvements to the existing program. To this end, we have 

used variety of wide methods, mainly the qualitative nature of its character. 
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1. Úvod 

V každé vývojové fázi života nacházíme hlavní úkol, se kterým se jedinec musí vypořádat, 

aby dosáhl spokojenosti a mohl na dosažených cílech dále stavět. V dospělosti se mnoho z těchto 

úkolů týká společenského uplatnění, kterého dosahujeme pomocí profesního zařazení. Dospělý 

člověk stráví na pracovišti mnohdy více času než v rodině, a proto je jeho spokojenost v této oblasti 

zásadní pro celkovou duševní pohodu. V současné společnosti dochází ke změnám kariérního 

směřování směrem k častějšímu střídání zaměstnání i oborů. Je samozřejmé, že společně s novým 

zaměstnáním dochází také ke změně fyzického, sociálního i kulturního prostředí organizace, která 

je zaměstnavatelem. Tyto změny kladou na psychiku jedince velké nároky, a je tedy namístě 

zamýšlet se nad tím, jak se s nimi nejlépe vypořádat.  

 Organismus jedince na změnu reaguje často stresovou reakcí, jež může vést nejen 

k špatnému pracovnímu výkonu, ale též k dalekosáhlejším poruchám psychického i fyziologického 

charakteru. Hledání snížení míry stresu je důležitým úkolem psychologů a dalších odborníků, kteří 

se zabývají pracovním životem. Bylo mnohokrát prokázáno, že civilizační choroby jsou způsobené 

nevhodným působením stresorů, s nimiž se setkáváme na pracovišti.  

 Míra odolnosti vůči stresu je u jedinců odlišná v závislosti na mnoha faktorech osobnostního 

i zkušenostního původu. Je přímo spojená s adaptabilitou, přičemž tento soubor schopností a 

dovedností nám umožňuje více či méně hladkou adaptaci na nové životní podmínky.  Ostatně celý 

vývoj nejen lidstva, ale i veškerého života na zemi je výsledkem stálého procesu přizpůsobování. Je 

nicméně faktem, že okolnosti dnešního světa přinášejí změny častější, než evoluce zamýšlela.  

Naším úkolem je tedy zmírňovat negativní dopady změn na lidský organismus a urychlit 

proces přizpůsobování se novým podmínkám. V pracovním prostředí můžeme adaptaci nového 

zaměstnance napomoci vhodně zvolenými metodami na úrovni sociální, kulturně-organizační i 

pracovní. Adaptační proces shrnutý do metodického programu tak napomůže nejen rychlejšímu a 

„bezbolestnějšímu“ vstupu nováčka do organizace, ale samotné organizaci napomůže udržet 

rovnováhu, která by příchodem nových členů mohla být narušena. Teoretická část práce se bude 

zabývat uvedenými aspekty souvisejícími s adaptací, abychom pomohli vytvoření komplexního 

obrazu problematiky.  

 Cílem empirické části této práce je prozkoumat a analyzovat adaptační program konkrétní 

bankovní společnosti a navrhnout možnosti jeho optimalizace. Po dohodě s organizací není v textu 

uvedeno její jméno ani jiné identifikační údaje.  



    10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Teoretická část 
  



    11 
 

2. Terminologické vymezení a kontexty adaptace 

2.1 Adaptace z terminologického hlediska 
 

S termínem adaptace se setkáváme nejen v psychologii, ale i v dalších odvětvích. Setkáváme 

se s ním v biologii, fyziologii, literatuře, sociální antropologii i stavebnictví. Náš zájem však směřuje 

především k adaptaci psychologické a sociálně psychologické. Psychologicky charakterizuje Velký 

slovník naučný (1999) adaptaci jako „přizpůsobování psychických funkcí a chování životním 

podmínkám“.  

 V pracovním prostředí můžeme úžeji specifikovat tyto životní podmínky jako podmínky 

pracovní. Rymeš (2003) pracovní adaptaci považuje za „součást průběžného a celoživotního 

procesu vyrovnávání se člověka s podmínkami své existence“ (Rymeš,2003, str. 89). Upozorňuje, že 

se adaptovanost v této oblasti projevuje celkovou životní spokojeností. Adaptaci vidí jako termín 

vyjadřující jak předpoklady člověka zvládat pracovní nároky, tak samotný proces jejich zvládání, 

jako i výsledný stav vyrovnání se s nároky pracovní činnosti. Rozlišuje zejména adaptaci pracovní a 

sociální, přičemž adaptaci sociální dále dělí na adaptaci na pracovní skupinu a organizační kulturu 

(Rymeš, 1998).  

 Většina autorů se soustředí především na procesní stránku adaptace. Bedrnová (2007) ji 

charakterizuje v širším hledisku jako „jednotu aktivních a pasivních forem sepětí člověka 

s prostředím“ (Bedrnová, 2007, str. 519). Konkrétněji potom dodává, že „adaptace ve 

společenském procesu práce je procesem vyrovnávání se člověka se skutečností, ve které plní 

pracovní úkoly“ (Bedrnová, 2007, str. 519).  

Velmi podobně nahlíží adaptaci Kocianová (2010). Adaptaci na pracovní místo 

charakterizuje jako „vyrovnání se jedince s prací a vlivy okolí“ (Kociánová, 2010, str. 130). Jako 

hlavní kritéria adaptability uvádí osobnostní charakteristiky, pracovní zkušenosti, splněná očekávání 

a podmínky adaptačního procesu poskytnuté organizací. Pracovní adaptaci dělí na adaptaci na 

kulturu organizace, vlastní pracovní činnost a na sociální podmínky.  

 Již specificky charakterizuje pracovní adaptaci Urban (2003). Adaptaci považuje za 

„systematické uvedení do organizace a pracovní funkce“ (Urban, 2003, str. 54).  

 Termín „pracovní adaptace“ bývá některými autory nahrazován, aby byla jasná jeho 

specifická povaha.  

Armstrong (2007) proto nemluví o adaptaci v pravém slova smyslu, zmiňuje se o uvádění 

nových pracovníků do organizace jako o „procedurách charakteristických pro den, kdy pracovník 
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nastupuje do podniku, a dále pak v procedurách, které mají novému pracovníkovi poskytnout 

základní informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle a vhodným způsobem v podniku 

adaptoval a začal pracovat“ (Armstrong, 2007, str. 395). Upozorňuje, že pracovník by měl mít 

poskytnutou určitou péči, protože se díky ní zvyšuje oddanost, objasňuje psychologická smlouva, 

urychluje učení a adaptace na sociální prostředí. Tato péče také napomáhá snižování nákladů a 

problémům spojených s odchody nováčků. Vidíme tedy, že ačkoliv Armstrong nepoužívá termín 

adaptace, dílčí cíle uvedení zaměstnance do zaměstnání odpovídají adaptačním cílům.  

 Také pro Koubka (2007) je zásadní charakterizovat pracovní adaptaci jako proces. Namísto 

pojmu „adaptace zaměstnanců“ používá termín „orientace pracovníka“, což je „řízený proces 

seznamování pracovníka s organizací“ (Koubek, 2007, str. 192). Ten charakterizuje jako „specifický 

program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces seznamování 

nových pracovníků....s jejich pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálním 

prostředím tak, aby jejich výkon pokud možno co nejdříve dosáhl požadované úrovně“ (Koubek, 

2007, str. 192). Orientaci pracovníka považuje za proces řízený organizací.  

 Ačkoliv zmínění autoři používají jiné termíny než adaptace, setkáváme se s podobnou potíží 

v konotaci pojmů. Adaptace evokuje spíše pasivní přizpůsobení, zatímco pracovní adaptace je 

procesem oboustranného ovlivňování. Proto Nakonečný navrhuje pojem „adjustace“ „pro 

přizpůsobování se sociálním podmínkám života...je s pojmem adaptace synonymní“ (Nakonečný, 

2013, str. 11).  Podle Hartla (1993) je adjustace „proces vpravování se do nových životních situací 

jako specifický případ adaptace“. Ačkoliv tedy termíny nepovažuje za synonymní, cítíme zde 

moment aktivity vycházející z adjustovaného jedince.  

Někteří autoři za zásadní část adaptace v zaměstnání považují socializaci a setkáváme se 

s termínem organizační socializace (např. de Vos, 2005). Obecně socializaci chápeme jako „proces, 

jímž se lidé stávají v raném dětství sociálními bytostmi a jako sociální bytosti fungují“ (Nakonečný, 

2005, str. 34). Pro naše účely je však vhodné definici zúžit na socializaci v povolání. Zde jde o 

„rozšíření a prohlubování zkušeností, které lze nabývat v různých sektorech sociálního života“ 

(Nakonečný, 2005, str. 34).  

 Pro ještě zásadnější zvýraznění aktivity jedince bychom mohli využít termín asimilace 

jakožto „aktivní činnost, kterou si jedinec přizpůsobuje prostředí“ (Hartl, 1993). Toto pojetí vychází 

z Piageta (1999), který asimilaci charakterizuje jako „působení organismu na okolní předměty, 

pokud tato činnost je závislá na dřívějším chování k předmětům stejným nebo podobným“ (Piaget, 

1999, str. 20). Zároveň však k procesu přidává akomodaci, což je působení prostředí stejným 

způsobem na jedince. Oba tyto procesy souběžně způsobují adaptaci na nové životní podmínky.  
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Také tedy pracovní adaptace obsahuje oba zmíněné momenty – nový zaměstnanec působí na 

organizaci, která zpětně působí na něj. Výsledkem tohoto působení je nakonec dobře adaptovaný 

zaměstnanec v konsolidované a pružně se přizpůsobující organizaci.  

 

 2.2 Adaptace v evoluci a vývoji člověka 
 
 Jak bylo zmíněno, pojem adaptace známe a používáme v mnoha vědních odvětvích. 

Důležitou roli hraje v evolučních teoriích, kde je význam adaptace naprosto zásadní a kde je 

vyjádřen ve své podstatě, která je základem jejího významu ve všech dalších vědách. Adaptace je 

opravdovou podstatou všeho, příčinou, že vše živé je tím, čím je. Považujeme tedy za užitečné se 

krátce o adaptaci v tomto smyslu zmínit. V evolučním pojmosloví je adaptace změnou nebo 

přizpůsobením chování, fyziologie nebo struktury, díky kterému je organismus lépe přizpůsobený k 

životu v daném prostředí.  

 Z hlediska evoluční psychologie je adaptace  jedním ze tří produktů evolučního procesu – 

jedná se o zděděnou charakteristiku, jež vznikla díky přirozenému výběru. Adaptace  pomáhala 

vyřešit problém přežití a reprodukce lépe než alternativní způsoby, které tehdy v populaci 

existovaly (Buss, 2008). Taková definice předpokládá, že evoluční znak je nesen na genetické 

úrovni. Buss dodává, že evolučnímu znaku nepřísluší vždy jednotný gen, může se jednat o jejich 

souhru. Ve skutečnosti však adaptace může proběhnout pomocí napodobování behaviorálních 

vzorců, které se zdály  být dobře funkčními. Je časté, že proces adaptace začíná nějakou mutací, 

která se ale prokáže jako užitečná a tak se zafixuje.  Společně s touto mutací však může dojít k 

souběžnému vzniku dalších znaků, které již adaptivní nejsou – vedlejších produktů. Někteří 

výzkumníci dokonce považují některé typicky lidské kulturní fenomény (jako je jazyk) za vedlejší 

produkty evoluce (Buss, 2008)  

 Adaptace v evoluční psychologii bývá v principu pojímána dvěma hlavními směry (Dunbar, 

2007). Jedním je přístup „counting babies“ - přístup behaviorálně-ekologický, který za adaptivní 

považuje všechny znaky, které vylepšují biologickou zdatnost člověka – tedy schopnost jeho 

reprodukce. Druhý přístup je evolučně – psychologický a  reprodukční výhodu nepovažuje za hlavní 

kritérium pro posouzení adaptace.  Cílem je zjistit, jaká je struktura utváření lidských psychických 

adaptací, zda tato struktura existuje, a jaké vlivy jí tvarovaly. Tyto přístupy se ostře střetávají 

ohledně konceptu prostředí evolučních adaptací. Dle evoluční psychologie byl lidský mozek a 

psychika adaptovány na jiné okolnosti a změny v posledních tisíciletích byly příliš rychlé, aby se 
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mohl dále adaptovat na novou situaci. Behaviorální ekologové naopak považují lidský mozek za 

dobře adaptovaný na současné prostředí. Dle Dunbara (2007) jsme si současné prostředí  však 

vytvořili sami, a není tedy důvod domnívat se, že bychom na něj neměli být dobře adaptovaní (až 

na krátkodobé neadaptivní odbočky).  

 Přesto se ale v každodenním životě potýkáme s tělesnými reakcemi, které byly adaptivní 

reakcí v dávné minulosti a dnes již pro nás nejsou užitečné. Adaptace je nicméně hlavním prvkem 

evoluce jako takové, díky adaptaci je svět plný rozmanitosti a barev. Ostatně i samotná schopnost 

adaptace je produktem adaptace v evoluci. Je to produkt, díky němuž se člověku podařilo i přes 

zjevné fyzické nedokonalosti rozmnožit se do téměř všech známých biosfér a díky kterému si 

vytváříme prostředí sami, včetně toho pracovního.  

 Pojem adaptace používáme také pro psychický a fyziologický proces, který člověku 

umožňuje přežít ve světě již od těch nejranějších okamžiků, kdy do světa vstupuje. Vyrovnat se 

s vlivy neznámého prostředí se musí dítě bezprostředně po svém narození – důvěrně známé 

prenatální prostředí izolující podněty z okolního světa je rychle nahrazeno smrští nejrůznějších 

vjemů. Stres, který tento proces přináší, může být utlumen respektováním přirozeného porodního 

chování ženy. Stejně jako v celém budoucím životě je proces adaptace velmi usnadněn sociálním 

vztahem. Po porodu dochází díky hormonálním vlivům ke krátké a intenzivní možnosti navázat 

vztah mezi matkou a dítětem. V této fázi je dítě bdělé a připravené navázat kontakt dotykem, sáním 

i pohledem. Dítě je stejně jako matka vybaveno reflexy, které první adaptační fázi usnadňují. 

Vzhledem k tomu, že zatím nerozlišuje mezi tělem (a potažmo osobností) svým a matčiným, je 

těsný kontakt přirozenou reakcí na poporodní fyziologické oddělení. Proces prvotní adaptace trvá 

nadále asi měsíc po narození – dítě se naučí přizpůsobit podmínkám nového prostředí, opět díky 

reflexům, stále více ale také pomocí naučených způsobů chování. Paulík (2010) upozorňuje na 

nedostatečnost vrozené výbavy lidského jedince v této rané fázi. Protektivní faktory, tedy 

uspokojování potřeb pečovatelem, jsou významným zdrojem pozitivní adaptace.  

 Každá životní fáze obsahuje úkol, se kterým je zapotřebí se pro zdravý vývoj vyrovnat a 

adaptovat se na nové podmínky, které s sebou fáze přináší. Vývoj neprobíhá plynule, jedná se spíše 

o sérii skokových změn a následných fází latence. Známá Ericksonova teorie vývoje člověka 

přehledně ukazuje, jaké změny je nutné v životě překonat a adaptovat se na ně tak, aby nedošlo 

k rozvoji patologií. V novorozenecké fázi dítě musí získat základní důvěru ke světu a získává ji právě 

díky péči matky. Novorozenecká fáze se podle M. Mahlerové (2006) nazývá také symbiotická a 

právě získání základní důvěry ke světu umožní dítěti postupně se odtáhnout od matky natolik, aby 

byl položen základ jeho individuální osobnosti a aby byla rozšířena možnost explorace světa. Pokud 
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by nebyly dostatečně saturovány potřeby novorozence pečovatelem, zvyšuje se také riziko snížené 

odolnosti jedince v celém budoucím životě (Paulík, 2010). Odolnost je přitom zásadním faktorem, 

který umožňuje adaptaci. Napomáhá dobrému navykání na změny a podporuje i nezdolnost 

překonávat překážky v dalších vývojových fázích i náročných životních situacích.  

 Oddělení se od matky a samostatná explorace je vývojovým úkolem, na který je zapotřebí 

se adaptovat v batolecím období. Umožnění samostatnosti dítěti umožní vybudovat si pocit vlastní 

autonomie, ale jeho zabránění může vyvolat pocit vlastní nedostatečnosti a studu (Erikson,1963 v 

překladu Langmeier a Langmeierové) . Právě v tomto věku si budujeme základ vlastního 

sebevědomí. Dítě se snaží adaptovat na svět pomocí nápodoby svých blízkých (Vágnerová, 2000) , 

což mu umožní žít v sociální skupině a stát se jejím členem.  

 Velký sociální rozvoj jej čeká v následující, předškolní fázi, kdy společně s rozvojem jazyka 

dochází i k rozvoji inteligence, a tak je dítě schopno přijmout i různé sociální role a adaptovat se na 

jiné sociální skupiny, než svou rodinu. Podle Eriksona dítě v tomto období přijímá iniciativu, 

vyhledává různé činnosti a především je schopno si uvědomit jejich cíle a těchto cílů pomocí 

činnosti vědomě dosahovat. Pocit úspěchu následně posiluje vědomí vlastní kompetentnosti. 

V tomto období se významně rozvíjí svědomí. Můžeme předpokládat, že se jedná o normu, která 

umožní adaptaci na život v nové (dětské) sociální skupině.  

 Ještě výraznějším mezníkem v lidském životě je počátek školní docházky. Zde již dítě 

skutečně musí mobilizovat všechny síly, aby se zadaptovalo na nové prostředí. Jeho chování se 

skládá z vzorců, které pochází převážně od rodičů, nyní se však bude pohybovat ve zcela specifické 

sociální skupině, jejímž pravidlům se musí podřídit. Jako hlavní vývojový cíl musí projevit svoji 

výkonnost i mimo bezpečnou zónu – domov. Musí obstát v úkolech studijních, ve kterých je nyní 

poprvé hodnocen i nalézt a potvrdit si svou roli ve školní třídě. Dobře přizpůsobené, sebevědomé 

dítě nyní bude moci těžit z minulého vývoje a jeho adaptace na novou situaci tak bude snazší. Tato 

první adaptace se bude v průběhu života mnohokrát opakovat při studiu a následném zaměstnání.  

 Po dokončení školní docházky se mladý člověk již částečně rozhoduje sám, jakým směrem 

se bude jeho život ubírat. V adolescenci se musí adaptovat na množství výrazných změn. Dosáhl 

nyní již poslední fáze vývoje inteligence a s její pomocí se může stavět ke světu zcela jiným 

způsobem. Hledá si svou specifickou identitu, paradoxně obvykle silným ztotožněním se svou 

sociální skupinou. Musí se adaptovat na fyziologické změny a jeho sebeobraz se nyní bude těsně 

propojovat s fyzickou atraktivitou (Vágnerová, 2000). Rozvoj identity je hlavním úkolem této 

vývojové fáze, pojí se s mnoha experimenty a může skončit snadno patologickým zmatením rolí a 

delinkvencí. Zdravá adaptace na změny v tomto bouřlivém životním období představuje zrod 
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mladého dospělého člověka.  

 Na konci této fáze pro mnohé nastává i významný sociální zlom, nástup do zaměstnání. 

„Konkrétní zaměstnání může být zdrojem problémů a zklamání“ (Wágnerová, Vývojová psychologie 

str. 294, 2000). Nyní se prokáže, zda je osobnost dostatečně zralá k tomu, aby proběhla adaptace 

v zaměstnání. Jedná se o zcela novou životní situaci, hodnocení výkonu přestává mít symbolickou 

funkci, nyní má funkci obživnou, tedy prakticky životně důležitou. Práce také přestává být převážně 

individuální, jako tomu bylo při studiu. Je nutné začlenit se do nového kolektivu, rozvinout odlišné 

kompetence, naučit se nové postupy. Adaptaci zde opět napomáhá sociální skupina. Pokud je na 

pracovišti kolektiv podobně starých kolegů, bude pro mladého člověka nová situace zvládnutelnější 

(Wágnerová, 2000). Kromě sociální skupiny se ale člověk adaptuje i na organizační kulturu, o čemž 

bude pojednáno dále. V dospělém životě se bude vyrovnávat se všemi následnými úkoly i pomocí 

odolnosti, kterou si vytvořil v dětství a úspěšnou adaptací ve vývojových fázích.  

 Piaget mluví o adaptaci v souvislosti s rozvojem inteligence ve vývoji. Vývoj inteligence 

probíhá pomocí funkce dvou tendencí – asimilace, kdy začleňujeme předměty do schémat chování 

– je to tedy působení okolního prostředí na organismus. Zároveň probíhá akomodace, při níž se 

organismus přizpůsobuje proběhlé asimilaci, mění svou strukturu, aby do ní novinky mohl 

zakomponovat. Celý proces je v podstatě adaptací organismu na změny probíhající v okolním 

prostředí a jejich začleňování do psychických schémat. Pro Piageta je důležité, že u člověka 

neprobíhá tato adaptace pasivně, ale díky akomodaci je aktivním procesem. Asimilace a 

akomodace jsou procesy, které vyvažují vztah organismu a okolí a směřují k stabilní rovnováze.  

„..inteligence, jejíž logické operace vytvářejí rovnováhu zároveň pohyblivou i trvalou, prodlužuje a 

završuje všechny přizpůsobovací pochody....Jedině inteligence, schopná provádět činností a 

myšlením všemožné okliky a návraty, směřuje k úplné rovnováze, k asimilaci celé reality a k 

akomodaci činnosti, kterou osvobozuje z její vázanosti na počátečním hic et nunc.“ (Piaget, 1999, 

str. 21) Schopnost adaptace je tedy naprosto zásadní, abychom vrostli do našeho světa a mohli mu 

rozumět, pohybovat se v něm a užívat ho za pomocí inteligence, která adaptačním procesem 

vzniká.  

 

2.3 Psychofyziologické aspekty adaptace 
 
 Adaptace je z psychofyziologického hlediska procesem, jehož hlavním významem je 

vyvažovat vlivy okolního prostředí na nastavení organismu tak, aby docházelo vždy k homeostázi 
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mezi oběma složkami. Tento princip funguje jak na fyziologické, tak na psychické úrovni. Z tohoto 

předpokladu ostatně vycházel již zmíněný Piaget v mnohokrát prokázané teorii vývoje inteligence. 

Člověk má samozřejmě tu výhodu, že je schopen si okolní prostředí sám aktivně měnit, a jeho 

adaptace je tedy obousměrným procesem. 

 Fyziologická adaptace na podmínky okolního světa je jedním ze základních mechanismů 

přežití a díky němu také probíhá evoluce živých organismů. Pro naše účely bude užitečné, když 

krátce uvedeme funkce lidského organismu, které s adaptací souvisí.  

 Adaptace na okolní prostředí probíhá také za pomoci změn fyziologických funkcí – teploty, 

tepu, dechové frekvence, krevního tlaku atd. K tomu je zapotřebí určitého stupně 

psychofyziologické aktivace, tedy připravenosti organismu k aktivitě. Jedná se o stav, kdy má 

organismus dostatečné zdroje energie a uskutečňuje se za účasti nervové a hormonální regulace. 

Kromě těchto obecných základů ovšem do hry vstupují také osobnostní dispozice, které se mohou 

u jedinců lišit. Můžeme zkrátka říci, že míra adaptability, jako schopnosti či dovednosti, se mezi 

lidmi liší (Paulík, 2010).  

 Adaptace probíhá dle Paulíka (2010) na třech základních rovinách: 

 instinktivní – pudová adaptace za pomoci nepodmíněných reflexů 

 zvyková – naučené, zautomatizované úkony 

 volní – záměrná a úmyslná adaptace na aktuální podmínky.  

 Roviny se mezi sebou mohou i kombinovat. Etologové zjistili, že i instinktivní adaptace u 

zvířat se opakováním zlepšují – do mechanismu tedy vstupuje učení a posouvá adaptaci do další 

roviny. V každém případě se na výše zmíněných rovinách podílí všechny soustavy lidského 

organismu: 

Kosterně – svalová soustava 

K adaptaci na vnější podmínky musíme někdy vyvolávat i tělesnou aktivitu, která může ústit do 

fyzické únavy. Fyzická únava je spojena i s únavou psychickou, funkce psychiky se utlumuje a 

organismus ztrácí motivaci k motorické aktivitě.  

Dýchací a trávicí soustava 

Tato soustava zabezpečuje dostatek energie pro všechny aktivity těla a udržuje vnitřní rovnováhu. 

Tato rovnováha musí být udržována i při adaptaci na okolní podmínky.  

Oběhová soustava 

Soustava je odpovědná za rozvod potřebných látek do tkání a tak se podílí na udržení energie a 

samozřejmě na vnitřní rovnováze. Oběhová a trávicí soustava bývají silně poznamenány stresovou 

aktivizací, kdy musí dojít k velkému nahromadění dostupné energie pro možnou reakci na 
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spouštěč.  

Hormonální a nervová soustava 

Tyto soustavy řídí a integrují funkce organismu. Z hlediska aktivace a následné adaptace jsou 

významné hormony adrenalin, noradrenalin a dopamin, které mobilizují energii pro stresovou 

reakci. Nervová soustava samozřejmě situaci vyhodnocuje a vysílá pokyny k volním reakcím. 

Význam pro adaptaci má také učení a osobnostní nastavenost, jež z nervové soustavy vychází.  

(dle Paulík, 2010) 

Je tedy patrné, že adaptace vyžaduje mobilizaci celého systému psychického i 

fyziologického. Adaptabilita, tj. míra schopnosti adaptace, je u každého jedince individuální. Na její 

velikost mají vliv mnohé vrozené i získané faktory. Zvláště významným faktorem u psychické 

adaptace je míra psychické resilience, která určuje schopnost adaptivního přizpůsobení.  

 

2.4 Adaptace z hlediska psychické resilience 

2.4.1 Psychická odolnost a adaptabilita  

 
Pojem odolnost můžeme nahlížet z mnoha různých úhlů, vždy lze ale říci, že se jedná o 

schopnost či dovednost člověka zvládat nároky kladené na něj vnějšími požadavky, především 

takovými, které způsobují stres. Setkáváme se také s pojmem resilience, přičemž někteří autoři tyto 

pojmy zaměňují, jindy je resilience vnímána specificky jako proměnná, jež pomáhá zmírňovat nebo 

odstraňovat negativní účinky stresu na zdraví (Šolcová, 2009). Pro naše účely pojmy nebudou 

rozlišovány. Mnoho studií ukazuje, že míra lidské odolnosti přímo ovlivňuje míru úzkosti a stresu, 

kterou zažívá nováček na pracovišti.  

 Výzkum lidské odolnosti měl dle Šolcové (2007) tři fáze – zprvu byla odolnost nahlížena 

především jako rys osobnosti. Toto pojetí je stále živé, i když se o povaze odolnosti vedou spory a 

diskuze. Problém tohoto pojetí je, že rysy jsou spíše neměnné a míra odolnosti může v průběhu 

získávání zkušeností kolísat. Sama Šolcová (2007) upozorňuje, že odolnost připomíná spíše než 

jednotný rys „fuzzy množinu“, která se sestává ze zdrojů osobnostních, sociálních a kognitivních a 

její složky mají různou váhu. V jiné publikaci Šolcová (2009) klade právě sociální oporu na první 

místo mezi zdroje resilience v dospělém věku. Sociální vazby tvoří dohromady rezervoár možných 

zdrojů, z nichž můžeme čerpat v případě nutnosti.  Feldman (1983) ostatně prokázal, že nováčci 

mají tendenci z dostupných copingových technik vybírat právě ty, které jsou navázány na sociální 

okolí.  
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Paulík (2010) uvádí, že odolnost obsahuje následující složky: 

 „schopnost klást odpor a odolávat tlakům v širokém smyslu bez závažnějšího narušení 

systému 

 schopnost rychlé a pružné regenerace 

 schopnost změny systému spočívající ve využití získaných zkušeností, případně nově 

osvojených poznatků a dovedností ve stresové situaci zvládnutí situací příštích“ 

 (Paulík, 2010, str. 102) 

 Vidíme tedy, že odolnost při vstupu do zaměstnání slouží jako stabilizátor, který umožňuje 

asimilaci s prostředím, aniž by docházelo k poruchám a maladaptacím.  

 Na odolnost můžeme  nahlížet jako okamžitou dispozici zvládat aktuální stres. Důraz zde 

tedy klademe na interakci mezi jedincem a situací. V současné době se odolnost často tematizuje 

jako zdroj zdraví nejen psychického, ale i fyzického. Bylo prokázáno, že nižší míra odolnosti zhoršuje 

imunitní systém člověka vzhledem k ničivému vlivu stresu na lidský organismus. Jsou tedy hledány 

konkrétní zdroje, které by mohly zmírnit negativní dopady stresu na zdraví (Šolcová, 2007) a které 

usnadňují adaptaci, včetně té pracovní. Výzkumníci nalezli takových faktorů celou škálu. Tyto 

faktory jsou také jádrem resilience v zúženém slova smyslu. Šolcová (2007) uvádí hlavně: smysl pro 

koherenci, hardiness1, optimismus, lokalizace kontroly, atribuční styl, explanační styl, sebevědomí, 

osobní kontrola, zásobenost zdroji . Z těchto zdrojů jedinec čerpá při stresových situacích, jako je 

například adaptační období po nástupu do nového zaměstnání.  

 

2.4.2 Odolnost v pracovním životě 

 
 V zaměstnání se dospělý člověk setkává s mnoha úkoly, některé jsou rutinní, jiné naopak 

představují náročné výzvy. Je patrné, že míra lidské odolnosti se na pracovišti projevuje ve všech 

fázích pracovního života. Odolnost významně napomáhá adaptaci na novou práci, organizační 

kulturu i sociální prostředí. Po zapracování může jedinci umožnit postup na kariérním žebříčku a je 

významným protektivním faktorem proti syndromu vyhoření.  Odolný zaměstnanec bude aktivně 

vyhledávat nové výzvy a možnosti, bude svou práci považovat za smysluplnou a důležitou a 

nenechá se odradit neúspěchem. Zvláště se nabízí souvislost mezi úspěšností na pracovišti a 

odolností ve smyslu sense of coherence a hardiness.  

 Sense of coherence (smysl pro soudržnost, dále SOC) člověku dodává pocit užitečnosti a 

                                                      
1
 Vnímaná osobní zdatnost 
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přehlednosti světa i sebe samého. Pocit smysluplnosti vykonávané práce byl v moderní a 

postmoderní společnosti u mnoha profesí zatlačen do pozadí. Tato tendence je důsledkem 

fragmentace práce a nemožnosti kontrolovat, natož uchopit celý proces výroby nebo poskytování 

služby. Výsledkem je bohužel pracovní nespokojenost, která může vyústit v existenciální krizi. Na 

úrovni prožívání dochází k vyčerpání a rozvinutí burnout syndromu (syndromu vyhoření). Přesto ale 

nedochází k vyhoření u každého. Nemůžeme zde opomenout koncept „flow“ (plynutí)  

Czikszentmihalyiho (1996), který ukazuje, že nejšťastnější lidé jsou ti, kteří jsou schopni stavu flow 

ve svém prožitku při nějaké činnosti. Tento prožitek je stavem vysoké bdělosti a koncentrovanosti 

na úkol, kdy je psychika tak plně zaujata, že přestává být vnímán tok času. Czikszentmihalyi objevil 

schopnost dosáhnout tohoto psychického stavu i u stereotypně manuálně pracujících 

zaměstnanců. Dle autora je možné naučit se dosahovat stavu flow, můžeme ale předpokládat, že s 

rozvinutým sense of coherence bude pro člověka snazší stavu flow dosahovat a tak být úspěšnější a 

spokojenější i v pracovní oblasti života. Lutz (2009) dokonce uvádí, že flow a SOC jsou dva aspekty 

téže dynamiky – flow je podle něj vlastně aktuálně vyjádřený sense of coherence kdežto  SOC je 

produktem flow probíhajícího v delším časovém období. Pozitivní korelace mezi sense of 

coherence a pracovní spokojeností, zapojením do práce a obecným well-being (duševní pohodou) 

byla prokázana, stejně jako negativní korelace se syndromem vyhoření (in Muller, Rothmann, 

2009). Podle výzkumu Mullera a Rothmana (2009) je pro jedince se silným SOC uspokojující práce 

jako taková, na rozdíl od lidí se slabým SOC nepotřebují tolik vnějších motivačních podnětů. Vidíme 

tedy, že rozvinutý SOC je významným prediktorem pracovní spokojenosti, která zase stojí v zárodku 

pracovní úspěšnosti.  

 Také koncept hardiness byl zkoumán v souvislost s pracovním životem, především u profesí, 

jež jsou vysoce stresové (pomáhající profese, policie, armáda atd.).  Právě pod velkým tlakem se 

projevuje, nakolik je člověk nezdolný, proto je u takových profesí vysoká míra hardiness 

předpokladem dobrého a dlouhodobého výkonu práce. Bartone a kol (2008) skutečně prokázali, že 

vysoká míra hardiness je signifikantním předpokladem pro dokončení tréninkové akademie 

příslušníků speciálních jednotek v americké armádě.  Autoři na základě svých zjištění dokonce 

navrhují, aby byla míra hardiness zjišťována již v rámci výběrového řízení pro zefektivnění procesu a 

zajištění bezpečnějšího předpokladu dokončení výcviku a bezchybného výkonu služby v 

budoucnosti. Stejně tak Bue a kol. (2013) cituje mnoho výzkumů, které tento vztah prokazují a také 

odkazují na autory, kteří prokázali negativní korelaci mezi mírou hardiness a výskytem syndromu 

vyhoření.  Sami také ve své studii prokázali, že se vyšší míra hardiness pojí s nižší pravděpodobností 

emočního vyčerpání, které vede k syndromu vyhoření.   
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 Kromě zmíněných specifických konceptů byla v mnoha výzkumech srovnávána i korelace 

resilience jako takové s mírou pracovní angažovanosti, úspěšnosti apod. Jmenujme např. studii 

Othmana a kol. (2013), kteří u zdravotních sester v Malajsii zjišťovali vztah pracovní angažovanosti 

a osobní odolnosti, resilience. Výzkum prokázal, že resilience je signifikantním prediktorem 

pracovní angažovanosti u těchto sester, které pracují pod velkým tlakem.  

 Odolnost má tedy patrně nezastupitelný význam pro jednu z významných rolí člověka v jeho 

dospělém věku – v jeho pracovním životě. Výzkumy prokazují její význam především při aktivním 

výkonu zaměstnání. Je ale nesporné, že adaptace na nové zaměstnání je stresová událost a určitá 

výzva, při níž je čerpáno právě ze zdrojů psychické odolnosti a nezdolnosti.  

 

2.4.3 Stres 

 
Adaptace bývá důsledkem snahy organismu odstranit stresovou reakci na nějaký podnět. 

Nové situace vyvolávají stresovou reakci, která má napomoci se v situaci rychle zorientovat. 

Výzkumníci se shodují v tom, že nástup do nového zaměstnání je situace, jež generuje velké 

množství stresových podnětů. V pracovním prostředí je stresová reakce nežádoucím jevem, která 

vede k různým poruchám či maladaptacím, které ovlivňují pracovní výkon. Je tedy významné 

počítat s rolí stresu na chování a jednání nováčka v adaptačním programu.  

Pojem stres se používá i v přenesených významech, proto je terminologie poněkud nejasná. 

Obecně používaný pojem se používá pro označení jakékoliv zátěže, ale zároveň i reakci na tuto 

zátěž.  V odborném jazyce se stres definuje mnohem specifičtěji. Stres v překladu z anglického 

jazyka znamená tlak nebo tíseň, bývá chybně zaměňován s pojmem zátěž. Do systematického 

psychologického výzkumu jej zavedl Seley. V jeho pojetí je stres jakákoliv reakce organismu na 

stresovou situaci – tedy zátěž (Kebza, 2005). Paulík v tomto smyslu definuje stres jako „specifický 

případ obecněji pojaté zátěže“ (Paulík, 2010, str. 41). Křivohlavý (2001) udává, že u „člověka se 

hovoří o stresu tam, kde se dostává do zátěžové situace, tj. když na něho doléhá různý druh tlaku 

obrazně řečeno ze všech stran“.   

 Stejně tak další autoři se shodují, že stres je reakce organismu na takovou zátěž, která 

přesahuje běžnou míru. Organismus je nucen se na novou, zátěžovou situaci adaptovat a stresová 

reakce je odpovědí na takový stav. Stresová reakce nastává v případě zátěže, která je extrémně 

silná a krátkodobá, nebo naopak mohou být nároky minimální, ale trvat příliš dlouhou dobu. 

Vyvolána je i tehdy, když podněty jsou dlouhodobě minimální, takže na prožitkové úrovni vyvstává 

nuda a monotonie. Právě dle délky působení, intenzity, ale i emoční odezvy můžeme zátěž 
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rozeznávat. (Kebza, 2005). V anglicky psané literatuře se stres rozlišuje na eustres a distres. Eustres 

je stresem s pozitivním efektem, který skutečně napomáhá mobilizaci a lepšímu výkonu. Distres má 

naproti tomu ničivé dopady na organismus. V našich podmínkách má pojem stres obvykle 

negativní konotace. Pokud mluvíme o pozitivním stresu, používá se spíše pojem eustres s 

dodatečným vysvětlením.  

 

2.4.4 Psychofyziologické hledisko stresu 

 
 Stres je reakce psychofyziologická a jednotlivé složky na sebe obousměrně působí. Vychází z 

fylogeneticky starých struktur mozku, hypotalamu a hypofýzy, ale zasahuje do něj i neokortex. 

Cílem celé stresové reakce je vlastně mobilizovat potřebné fyziologické systémy a naopak potlačit 

funkci těch, jejichž využití není v dané situaci adaptivní.  Percepce stresoru reakci spouští, 

parasympatický systém se aktivizuje a způsobí vyplavení adrenalinu do krevního řečiště. Tělo začíná 

vyplavovat hormon kortizol, který začne rozkládat tkáňové bílkoviny, zvýší svalovou výkonnost, 

činnost srdce a centrální nervové soustavy. Na druhé straně bohužel snižuje obranyschopnost. 

Zrychlí se tedy srdeční frekvence a frekvence dýchání, dochází k vzestupu krevního tlaku a světlosti 

cév. Tělo čerpá ze všech zásob energie, které má k dispozici. Vyplavuje se také serotonin, jenž zajistí 

aktivaci psychiky a společně s endorfinem má analgetické účinky (Kebza, 2005).  Stresová reakce 

ovlivňuje také funkci imunitního systému. Určité funkce potlačuje, zároveň však zlepšuje funkci 

jiných imunitních procesů, např. těch odpovědných za boj se záněty (Kemeny, 2003). Celý proces 

zajistí naprostou připravenost těla k akci - „fight or flight“, tedy k boji, nebo útěku. Bohužel si 

organismus nestačil všimnout, že v dnešní době je tato původně vysoce adaptivní reakce spíše 

kontraproduktivní. Nemůžeme ani utéct, ani někoho praštit, a výsledkem je proto hromadění 

hormonů a fyzické napětí způsobené nevyužitou aktivizací. I v ideálním průběhu stresové reakce se 

hladina hormonů ustaluje nejdříve za 40-60 minut po ukončení působení stresoru (Kemeny, 2003). 

Dlouhodobá či opakovaná expozice stresoru způsobuje poškození organismu. Projevuje se 

zvýšeným krevním tlakem, bolestmi hlavy, chronickým zhoršením funkce imunitního systému. Pod 

vlivem chronického působení stresoru se snižuje odolnost vůči infekcím horních cest dýchacích 

(Kemeny, 2003). Reakce na působení stresoru však může být i nespecifická, protože ovlivňována 

dalšími faktory psychologického a environmentálního charakteru. 

 Stres je intenzivně prožíván i na psychické úrovni. Prožíváme jej jako vzrušené napětí, v 

negativních případech je to potom napětí nepříjemné, tísnivé. Vědomí má tendenci se zúžit, v 

adaptivním případě se zaměří na stresor a odpověď na něj, může se ale stát, že se zaměří na 
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podružné záležitosti. V zásadě je nutné, aby byla situace dobře interpretována, aby bylo vědomí 

zaměřeno správným směrem. Role neokortexu, potažmo kognice, je pro člověka velmi důležitá i při 

tak instinktivní reakci, jako je stres. Díky němu jsme schopni situace zvládat, i když nemůžeme 

bojovat či utíkat. Ukazuje se navíc, že kognitivní hodnocení situace může i pomoci zcela odbourat 

rizika vyplývající ze stresové reakce. Zásadní je zde potom vědomí nebo přesvědčení, že situace je 

kontrolovatelná. V případě opačném, pocitu ztráty kontroly nad situací, se silně spouští stresová 

reakce. Na míru stresové reakce má vliv také dostupnost sociální opory, ale i sociální status 

(Kemeny, 2003). Chronický stres způsobuje rovněž psychické poruchy. Pocity úzkosti, smutku, 

frustrace či beznaděje mohou nakonec vyústit do chronické úzkostné poruchy, deprese, poruchy s 

příjmem potravy a nespavosti.  

 

2.4.5 Zvládání stresu 

 
 Stresory ve vnějším prostředí rozlišujeme na reálné a potenciální. Paulík (2010) upozorňuje, 

že potenciální faktory se mohou stát reálnými za přispění následujících faktorů: 

 „subjektivní hodnocení stresoru 

 individuální osobnostní charakteristiky 

 způsob vyrovnání se se zátěží 

 přítomnost či nepřítomnost nepříznivých životních událostí nebo drobných každodenních 

nepříjemností 

 zkušenosti se stresem 

 sociální opora 

 sociální status“ 

 (Paulík, 2010, str. 42-43) 

 Odolnost vůči stresu je tedy u každého jiná a je určena multifaktoriálně. Závisí na emočním 

ladění osobnosti, intelektu, kognitivním stylu posuzování, ale i na aktuální zatíženosti smyslového a 

kognitivního aparátu. Zásadní ale je, že existují různé strategie, jak lze stres zvládat. Některé z nich 

jsou naučitelné, a je tedy výhodné je předávat třeba i na pracovišti.  

 Křivohlavý (1994) rozděluje zvládání stresu na copingové techniky a adaptaci. Copingové 

techniky se dle Kebzy (2005) dělí na tři přístupy. Některé strategie jsou zaměřené přímo na řešení 

problému, další na řešení zvládání emocí a poslední spíše pseudopřístupy jsou vyhýbavé způsoby 

zvládání stresu. Příslušnou techniku volíme na základě kognitivního zhodnocení toho, co je možné 
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udělat. Pokud se zdá, že jsme schopni řešit samotný problém, je energie vynaložena k identifikaci 

problému, získání informací a hledání různých řešení. V případě, že by problém byl neřešitelný, 

nebo předchozí strategie selhala, volíme techniky určené k zvládání emocí. Tyto techniky se dále 

dělí na dvě linie. V rámci behaviorálního zpracování emocí využíváme formy chování, které 

přispívají k zmírnění stresu, v rámci kognitivního zpracování se pokoušíme přehodnotit situaci, 

přerámovat ji tak, aby nepůsobila stresově. Kebza (2005) dále uvádí, že z výsledků výzkumů vyplývá 

velmi příznivý vliv kognitivních technik, které umožní vyvolávat a soustředit se na pozitivní emoce. 

Při vyhýbání se zátěži se snaží jedinec vyhýbat stresoru, nebo vědomí rozptýlit něčím jiným.  

 Nováčci po vstupu do zaměstnání prožívají úzkost, a mají proto tendenci nacházet takové 

behaviorální vzorce, které stav normalizují. Jako copingovou strategii obvykle využívají především 

orientaci na sociální oporu a případnou žádost o pomoc s pracovním úkolem. Snaží se také aktivně 

vyhledávat informace, aby se lépe orientovali v organizaci a jejích očekáváních. Oproti tomu 

zaměstnanci, kteří se v rámci organizace adaptují na novou pracovní roli, obvykle bojují se stresem 

pomocí delegování aktivit na spolupracovníky a zvýšení časové dotace věnované práci (Feldman, 

1983). Strategie se mohou lišit podle míry psychické resilience nováčka. Saks (1994) prokázal, že 

lidé s vyšší mírou vnímané osobnostní zdatnosti zažívají při vstupu na pracoviště méně úzkosti. Lidé 

na opačném pólu prožívají silnou úzkost už při tréninku pracovních úkolů. To samozřejmě může 

ovlivnit jejich schopnost učení a následně i pracovní výkon, který poté následuje. Lidé s nízkou 

mírou vnímané osobnostní znalosti však reagují dobře na sociální nástroje, jako je mentoring, 

koučink či zapojení do sociálních sítí (Saks, 1994). Při sestavování adaptačního programu je vhodné 

tyto nástroje zařadit s ohledem na možný výskyt jedinců s nižší psychickou odolností.  Ačkoliv je 

vhodné u nováčků posilovat realistická pracovní očekávání a případně i podporovat vhodné 

copingové techniky, přílišná orientace na stresové momenty v adaptačním programu může mít 

negativní efekt. Ve výzkumu Waungové (1995) byli nováčci v rámci adaptačního procesu 

informováni o stresorech, kterým budou v zaměstnání vystaveni, a způsobech, jak bojovat se 

stresem, který způsobují. Oproti předpokladům se tím však u nováčků zvýšila míra fluktuace, 

pravděpodobně kvůli posílení negativního očekávání.  

 Každý člověk je vybaven jistou mírou odolnosti a individuálním copingovým stylem vzniklým 

pomocí předchozích zkušeností.  Tyto a další faktory ovlivňují formování copingové strategie, která 

se následně projevuje v pracovním chování. Je vhodné počítat se zvýšeným výskytem stresové 

reakce u nováčků a v rozumných mezích posilovat adaptivní copingové techniky.  
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2.4.6 Stres v pracovním životě 

 
 Pracovní prostředí je pravděpodobně největším zdrojem stresorů v životě moderního 

člověka. Vychází z nejrůznějších aspektů – sociálního prostředí, obsahu pracovní činnosti i 

organizačních charakteristik. Kebza (2005) upozorňuje, že 70% absencí v práci je zapříčiněných 

nemocemi, jež přímo souvisí se stresem. Za hlavní stresory na pracovišti považuje: 

 „problém související se zastávanou rolí 

 nároky obsahu práce 

 organizace práce 

 profesní perspektiva 

 fyzické prostředí“ 

 (Kebza, 2005, str. 133) 

 Bylo zjištěno, že hlavním negativním faktorem pro vznik stresu na pracovišti je hlavně 

nemožnost kontroly a ovlivnění pracovní činnosti při současných vysokých nárocích na vysokou 

kvalitu práce. Kromě přetížení je ale také stresovým faktorem nedostatek podnětů, tedy 

monotonie a nuda. Mayerová (1997) považuje za hlavní faktory, které ovlivní prožívání stresu 

pracovníkem, tyto: 

 vnímání situace pracovníkem 

 dřívější zkušenost, kterou pracovník získal 

 přítomnost a absence sociální podpory 

 individuální rozdíly v reakcích na stres 

 Tyto faktory se dále pojí s reálnými stresory, které na pracovišti vznikají. Pracovní podmínky, 

tedy fyzické prostředí, bývají zdrojem stresu hlavně na pracovištích s vysokou hlučností, prašností a 

špatným osvětlením. Specifické jsou také nároky směnné práce, kdy si organismus musí navyknout 

na nepravidelný režim, jenž neodpovídá přirozenému cirkadiánnímu rytmu. Byla dokonce 

prokázána souvislost práce ve směnném provozu s rozvojem rakoviny prsu (např. Bonde, 2012). 

Navykání na směnný provoz je samozřejmě individuální, pro některé jedince to nepředstavuje velký 

problém, pro jiné je to významný zdroj stresu.  

Dalším obvyklým stresorem je časový tlak. Společně se zrychlením v oblasti dopravy a 

informačních technologií se zvyšuje tlak na rychlost práce, což způsobuje napětí. Je nutné si navíc 

uvědomit, že psychomotorické tempo je vysoce individuální záležitostí. Pro mnoho lidí je dále 

spouštěčem stresové reakce velká zodpovědnost, stejně tak na druhé straně působí potíže 

nemožnost ovlivnit svoji práci. Změny v organizaci obvykle nebývají přijímány pozitivně, protože 
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vyvolávají destabilizaci a nejistotu a tím způsobují stres. Své kolegy si nevybíráme, a proto může 

docházet na pracovišti k interpersonálním konfliktům, dokonce i mobbingu. Sociální vztahy na 

pracovišti mohou snadno stres vyvolávat. Také samotná pracovní náplň může způsobovat tlak. 

Každá pozice má své specifické požadavky, a pokud se na pozici dosadí nevhodný pracovník, bude 

prožívat svůj pracovní úkol jako nepřiléhavý, příliš nebo naopak málo náročný. Mnoho stresu je 

spojeno s rozvojem profesní kariéry. Zvláště ctižádostiví pracovníci si soustavně vytvářejí stresové 

prostředí. Všechny tyto možnosti jsou zdrojem stresu.  Nakonec ještě zmíníme jako zdroj stresu 

konflikt mezi prací a ostatními rolemi, což je typické zejména pro ženy, které kombinují zaměstnání 

s mateřstvím (Mayerová, 1997).  

 Kromě výše zmíněných specifických faktorů vyvolávajících stres je větší tlak přítomen v 

určitých fázích kariérního cyklu. Již nástup do nového zaměstnání je velkou životní změnou a 

nutnost adaptovat se na nové pracovní prostředí, sociální vztahy a pracovní úkony je náročným 

úkolem. V této fázi se tedy využívá jako intervence zabraňující stresu a maladaptaci vhodný 

adaptační program. Adaptační programy jsou ostatně typem tréninkově-vzdělávací aktivity, do 

které organizace nejčastěji investují.  Zaměstnanci jsou po nástupu přetížení informacemi 

nejrůznějšího typu. Vstupují do etablované sociální skupiny, která má jasně rozdělené role a nový 

člen by mohl její stabilitu narušit. Celá organizační kultura je zpočátku velkou neznámou, 

zaměstnanec nezná historii a jazyk firmy. Jedná se zkrátka o náročnou situaci, která vyžaduje velkou 

mobilizaci psychických sil a energie. Možnostmi, které má organizace, aby byl adaptační program 

efektivní, se budeme zabývat dále.  

 Jak již bylo zmíněno, stres se pojí s kariérní aspirací. Zároveň ale s povýšením na novou roli 

opět dochází ke stresové reakci, totiž při adaptaci na novou zodpovědnost a pracovní úkoly. 

Samozřejmě výrazně stresová je také opačná kariérní tendence, a sice  přestup na pozici s nižší 

zodpovědností. Mayerová (1997) také připomíná, že značný stres se spojuje s pracovní změnou, 

která zahrnuje přestěhování. Vzhledem k prostupnosti hranic v EU se stává, že odborní nebo výše 

postavení pracovníci bývají relokováni i do cizích zemí. Zde je již zátěž skutečně značná, protože k 

adaptaci na nové sociální prostředí a práci se přidává i adaptace na jinou kulturu a jazyk. 

Mezinárodní organizace pro tyto účely mají vyhrazené pozice, tzv. relocation manažery, kteří se 

takovým pracovníkům věnují a usnadňují jim vstup do nové kultury. Obvykle se starají o praktické 

záležitosti, jako je vyřízení potřebné dokumentace, nalezení vhodného bydlení, zařízení školní 

docházky pro děti apod. Zároveň mohou poskytnout kontakt na lidi v obdobné situaci, aby bylo 

možné čerpat ze zdrojů sociální opory.  Adaptací na cizí kulturu se v našich podmínkách zabývá 

např. Š. Alfody (2010).  



    27 
 

 Jak již bylo zmíněno, každá organizační změna vyvolává jistou destabilizaci systému a 

nejistotu členů organizace, což je samozřejmě stresující faktor. Proto je důležité zavádět je citlivě a 

doplnit rozsáhnou informační kampaní, aby byla nejistota minimalizována. Nedostatek informací je 

při organizačních změnách faktorem, na který si zaměstnanci často stěžují.  

 Závažnou situací je dále ztráta zaměstnání. Zvláště hromadné propouštění může mít 

devastační vliv nejen na propuštěné zaměstnance, ale také na ty, kteří na pracovišti zůstávají. 

Propouštění často doprovází organizační změny.  Wágnerová (2011) upozorňuje, že zde hlavní roli 

opět hraje zásadní dostatek informací k stávajícím pracovníkům. Důležité jsou také další faktory: 

korektnost propouštění, vliv pracovní nejistoty a vliv nejistoty obecně. Pracovní nejistota se skládá 

z očekávané hrozby a slabé vnímané kontroly. Pracovníci si nejsou jisti svou pozicí a s obavami se 

dívají do budoucna. Pracovní motivace přitom samozřejmě klesá. Obecná nejistota spočívá v tom, 

že si zaměstnanci neví rady, co si se vzniklou situací počít, jak na ni zareagovat. Tato nejistota vede 

k destabilizaci rolí v týmech a následnému etablování nové struktury (Štikar, 2003). Stres vyvolaný 

propouštěním má v organizaci dlouhodobý vliv, dokonce můžeme negativní vlivy pozorovat i 10 

měsíců po propouštění (Štikar, 1996). Tyto důsledky může snížit využitím outplacementu, 

intervence, která odcházejícím zaměstnancům pomáhá vyrovnat se se situací a nabízí jim možnosti 

dalšího uplatnění. Specifickým případem odchodu ze zaměstnání je potom ukončení pracovní 

kariéry. Jedná se o nesmírně závažnou situaci v lidském životě, často vyvolává pocity zbytečnosti a 

neužitečnosti. Zde může organizace odcházejícímu zaměstnanci pomoci přechodovým rituálem – 

oficiálním rozloučením, večírkem, darováním symbolického daru.  

  

2.4.7 Negativní důsledky stresu 

 
 Jak již bylo řečeno výše, při stresové reakci dochází k zvýšené produkci hormonu adrenalinu. 

Adrenalin kromě aktivizace organismu způsobuje také vyšší kyselost trávicích šťáv, a dlouhodobý 

stres proto poškozuje trávicí systém. Dále je zde samozřejmě vliv na kardiovaskulární systém, jenž 

může být krátkodobě přínosný a aktivizační, z dlouhodobého hlediska je však pro soustavu zátěží, 

která vede k trvalému zvýšení krevního tlaku a rozvoji ischemické srdeční choroby, astmatu, 

migrénám atd. (Kebza, 2005).  

 Specifický je vliv stresu na imunitní systém.  Výzkum prokázal, že krátkodobý stres vede ke 

zvýšení aktivity imunitního systému, v případě dlouhodobého stresu však tato aktivita výrazně 

klesá (Kebza, 2005). Snížená činnost imunitního systému samozřejmě vede k vysoké nemocnosti, 

která je na pracovišti nežádoucí a zaměstnavatelé se jí obvykle snaží předcházet.  
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 Stres je na psychické úrovni prožíván jako subjektivně nepříjemný stav tísně a úzkosti. Na 

kvalitní výkon práce má vliv ale i další stav, který vyvolává stres, a to je prostá únava. Je 

samozřejmé, že stres únavu vyvolává, nebezpečné je, pokud se tato únava stává chronickou. 

Vyhroceným důsledkem takovéto chronické únavy je potom obávaný burnout syndrom. Syndrom 

burnout, neboli vyhoření, je vlastně stav absolutní vyčerpanosti. Charakteristické je vyčerpání jak 

fyzické, tak emocionální a mentální.  Hlavními příznaky jsou velká únava, snížené sebehodnocení a 

sebe ocenění ( Křivohlavý, 2001). Křivohlavý (2001) uvádí, že výzkumy prokazují souvislost stresu a 

vzniku deprese. Samozřejmě zde opět do hry vstupují další faktory, osobnostní nastavení a 

kognitivní styl jedince. Těžký stres dále prokazatelně způsobuje posttraumatickou stresovou 

poruchu.  

 Samozřejmě má při nástupu do zaměstnání velký význam prožívání stresu, které může 

narušovat pozornost, inhibovat nového zaměstnance a znemožnit mu naučit se pracovní úkoly a 

zařadit se do pracovního týmu. Bylo tedy popsáno mnoho důvodů, proč zmírňovat stres na 

pracovišti. Důležité je ale samozřejmě znát postupy, jakými toho dosáhnout. Jsme přesvědčeni, že 

výrazným pomocníkem pro zmírnění pocitů úzkosti a stresu je vhodně sestavený adaptační 

program.  
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3. Adaptace v zaměstnání 

3.1 Specifika adaptace na práci 
 
 O adaptaci již bylo řečeno, že se jedná o proces vyrovnávání se s novými vnějšími 

podmínkami a že je to předpoklad lidské existence. V pracovním prostředí adaptace probíhá 

dokonce v několika rovinách – adaptovat se je zapotřebí na nové prostředí organizační i fyzické, 

nové pracovní postupy, vědomosti a dovednosti, na sociální prostředí. Proces je tedy poměrně 

složitý a zpravidla s sebou přináší zvýšenou míru úzkosti a stresu. Míra adaptability je samozřejmě 

individuální a závisí na odolnosti jedince. Kromě adaptability si jedinec přináší do zaměstnání celou 

škálu osobnostních rysů, postojů a hodnot, a také dovednosti a znalosti, které v předchozím životě 

nabyl. V procesu adaptace tedy takto vystupuje jako aktivní činitel. Rymeš (2003) ostatně definuje 

pracovní adaptaci jako „proces průběžné konfrontace mezi souborem specifických požadavků, 

vyplývajících z daného pracovního přiřazení (...) a souborem existujících předpokladů pracovníka, 

které je možno vyjádřit mírou jeho kapacity“ (Rymeš, 2003, str. 90). Kromě toho si člověk snaží i 

aktivně pracovní prostředí přizpůsobovat, vzdělávat se, připravovat se na výkon práce.  

 Adaptační proces byl vědecky zkoumán z mnoha hledisek. V anglicky psané literatuře se 

setkáváme v souvislosti s adaptací zaměstnance s několika pojmy, které jsou užívány v různých 

významech. Někteří autoři odlišují pojmy induction a onboarding, popř. socialization. Zatímco 

„onboarding“ (nalodění) vnímají jako proces trvající od přijetí nabídky do prvního dne na 

pracovišti, „induction“ (přivedení, zavedení) jsou první měsíce až rok na pracovišti. Proces 

následující po nástupu zaměstnance je také v některých studiích nazýván přímo „socialization“ 

(socializace). V českém jazyce zatím pojmy nerozlišujeme. Je však zajímavé uvědomit si, že 

adaptační proces má dle některých názorů začínat již před nástupem zaměstnance.  

 

 3.1.1 Adaptace na prostředí 

 
Nováček přichází do nového prostředí, kde se zatím neumí orientovat. V určitých případech na něj 

prostředí může klást nároky i z fyziologického hlediska, zvláště pokud je hlučné, prašné, špatně 

osvětlené, špatně ergonomicky vyřešené. Dle Koubka (2009) tvoří pracovní prostředí následující 

množiny: 

Prostorové řešení pracoviště 

 Pod tento bod řadí Koubek (2009) také pracovní polohu, zvláště prací, které působí 
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jednostrannou zátěž organismu. Dále je pracovní poloha důležitá z hlediska zorných podmínek, 

podmínek pro práci rukou. Zabezpečený také musí být přístup na pracoviště a volný pohyb v něm. 

Nováček se postupně učí orientovat ve svém prostředí. Efektivita práce je navázána na 

ergonomické podmínky pracoviště, ale i na individuální volbu úsporného řešení pracovních 

pohybů. Je samozřejmě rovněž důležité, aby se nováček na pracovišti orientoval z hlediska 

osobních, pracovních a bezpečnostních potřeb.  

Fyzikální podmínky práce 

  Na organismus působí podmínky ovzduší (teploty i chemického složení), osvětlení, hluku i 

barevné úpravy pracoviště. Do určité míry je možné si na mírně nevyhovující podmínky navyknout. 

Míra odolnosti se u jedinců liší, v každém případě je ale nutné zajistit bezpečnost těchto podmínek 

pro organismus. Z dlouhodobého hlediska mohou i relativně bezpečné, ale ne zcela vyhovující 

podmínky vést k rozvoji chronické stresové reakce a následnému zvýšení nemocnosti zaměstnanců.  

Sociálně-psychologické podmínky práce 

 Výše bylo uvedeno, že jednou z důležitých součástí adaptace v zaměstnání je adaptace na 

tým a kolektiv. Na sociální prostředí se adaptujeme i z hlediska pracovních podmínek. Jistě není 

vhodná přílišná izolace, která nepůsobí dobře na psychickou pohodu člověka, ale nepříznivě může 

ovlivnit také pracovní výkon. Většina pracovních pozic vyžaduje komunikaci a ergonomické řešení 

pracoviště, které snadný tok informací znemožňuje, může způsobovat pracovní problémy. Na 

druhou stranu se u mnoha profesí setkáváme s řešením pracoviště typu open-space. Adaptace na 

takový typ prostředí může zvyšovat riziko stresové reakce, vzhledem k nedostatku soukromí, 

stísněnému prostředí i zvýšení hlučnosti (Wágnerová, 2011). V některých společnostech pracovníci 

nemají ani stálé pracovní místo, které by si mohli personifikovat a tím zvýšit svou psychickou 

pohodu na pracovišti.  

 

3.1.2 Adaptace na pracovní úkol 

 
 Vhodnost k vykonávání práce je posuzována především v rámci náborového a výběrového 

procesu, který předchází nástupu zaměstnance. Je ale samozřejmé, že může dojít k špatnému 

posouzení kandidáta a nezpůsobilost se zjistí až následně při výkonu práce. Pracovní způsobilost 

nezahrnuje pouze odbornou a profesní způsobilost, ale také psychickou a fyzickou kompetenci k 

práci a morální a občanskou bezúhonnost (Rymeš, 2003). Zvláštní důraz je opět zapotřebí klást na 

adaptaci na pracovní úkol absolventů, kteří dosud nemají pracovní návyky a vstupují do zcela 

nového prostředí. Je samozřejmé, že všechny typy adaptací mohou navzájem intervenovat a 
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podporovat se, nebo naopak znesnadňovat výslednou adaptovanost jedince.  

 

3.2 Specifika sociální adaptace 

3.2.1 Adaptace na organizační kulturu 

 Adaptace na organizační kulturu je důležitá proto, aby zaměstnanec přijal hodnoty, normy a 

cíle a věděl tak, kde je jeho místo ve směřování organizace. Zvnitřnění organizační kultury se 

zasazuje o pocit přináležitosti, který je zásadní lidskou potřebou, již má práce saturovat. Bylo už 

řečeno, že v praxi nacházíme nejrůznější typy organizačních kultur. V určitých případech se může 

stát, že hodnoty organizační kultury nejsou v kongruenci s individuálními hodnotami pracovníka. V 

takovém případě dochází ke konfliktu a obvykle nakonec k ukončení spolupráce. Správné předání 

organizačních hodnot má být tedy jedním z cílů adaptačního programu. 

 Adaptační program také hraje zásadní roli pro udržení organizační kultury a tradice, protože 

jsou při něm předávány hodnoty, postoje, akceptované vzorce chování a cíle firmy. Méric (2010) 

upozorňuje, že se z adaptačního programu nesmí stát jen rutinní sled úkolů, musí být nahlížena 

jako dynamický proces interakce organizace a nováčka. Ve své studii potvrzuje, že adaptační proces 

přenáší znaky organizační kultury, i když se obsahově může v průběhu času pozměňovat. Pro 

Sprogoea (2010) je důležité, aby byla nalezena rovnováha mezi udržením organizační kultury v 

jejím předávání a přijímáním nových vlivů, které umožní rozvoj organizace. Používá metaforu 

klasického párového tance – nováček se musí držet pravidel a řádu, ale je zde i prostor pro 

improvizaci. Stejně jako se mění v čase výraz klasického tance, může, a dokonce spíše musí se 

měnit i výraz organizační kultury, i když jsou principy zachovány. Pokud by organizační kultura 

„zamrzla“, mohlo by dojít k jejímu zhroucení, protože by neodpovídala dynamice okolního 

prostředí. Na druhou stranu, stálé přijímání nových postupů by vedlo k jejímu zhroucení.  

 Výsledkem adaptace by měla být vnitřní kongruence mezi individuálními a organizačními 

hodnotami zaměstnance. Chatman (1994) zjistila, že k dosažení této kongruence zásadním 

způsobem přispívá dobrý adaptační program v prvním roce zaměstnání. Potvrdila opět také vliv 

nadřízeného pro předání organizačních hodnot. K předání organizačních hodnot napomohou také 

pozitivní sociální modely (Kim, 2005).  

 

 3.2.2 Adaptace na pracovní tým 

 
 Prostřednictvím osobního styku se dále zaměstnanec adaptuje na pracovní tým, přijímá 
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svou roli v něm a opět přejímá specifické kulturní faktory. Dobrý kolektiv je jeden z faktorů, pro 

které lidi práce baví a proč v ní zůstávají, byť s pracovní náplní nejsou zcela spokojeni. Z hlediska 

adaptace v novém zaměstnání je klíčové, nakolik se nováček identifikuje s rolí, kterou mu skupina 

nabídne, resp. kterou od něj očekává. Jak již bylo naznačeno, při nesouhlasu by mohlo dojít k 

vnitřnímu konfliktu, jenž by mohl snadno vést k ukončení pracovní spolupráce. Adaptovat se musí 

ale samozřejmě také pracovní skupina, do níž přichází nový člověk. Role mohou být rozkolísány, 

pokud nový člen aspiruje na některou, kterou již zastává někdo jiný. V takovém případě by mohlo 

dojít ke konfliktu mezi členy skupiny a k celkové destabilizaci systému. Takové případy samozřejmě 

mají velký vliv na pracovní výkonnost a motivaci zaměstnanců. Vhodně zvolený adaptační program 

může napomoci rychlému začlenění nováčka do pracovního týmu a pomůže mu ztotožnit se se 

svou rolí.  

  Kolegové a nadřízení mají velký význam především u adaptačního programu neformálního 

charakteru. V anglicky psané literatuře autoři proto často namísto pojmu „onboarding“ používají 

pojem „socialization“. Kammeyer-Mueller a Wandberg (2003) prokázali, že přítomnost kvalitního 

nadřízeného má jako jediný potvrzený faktor vliv na snížení fluktuace u nováčků. Zvláště důležitá je 

jeho role v prvních měsících v organizaci (Jokisaari a Nursmi, 2009). Neformální adaptace probíhá 

za pomocí zkušenějších kolegů a mentorů. Nováček tak získá opravdu dobré porozumění organizaci 

a může se učit pomocí pozorování a experimentování s rolí (Ostroff, Kozlowski, 1992).  
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4. Integrace nových zaměstnanců – adaptační program 

4.1 Hlavní cíle adaptačního programu 
 
Cíle adaptačního programu můžeme shrnout společně s Armstrongem (2007): 

 překonat počáteční fázi, kde se zdá všechno cizí a neznámé 

 rychle vytvořit příznivý postoj a vztah k podniku, aby byla zvýšena pravděpodobnost 

stabilizace 

 dosáhnout, aby pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším čase 

 snížit pravděpodobnost brzkého odchodu 

(volně dle Armstrong, 2007, str. 395).  

 Kromě toho je také důležitým cílem adaptačního programu naplnit požadavky na 

bezpečnost pracovníka a pojistit právní náležitosti pracovního vztahu.  

 Mnoho výzkumů potvrdilo, že dobrá adaptace je předpokladem k dobrému výkonu práce v 

budoucnosti. Je to významný prediktor loajality k zaměstnavateli (Vaijayanthi a kol, 2011) a ta je 

samozřejmě klíčová pro dobrou motivovanost zaměstnance. Dobře adaptovaní zaměstnanci také 

nemají tendenci k absentérismu, pozdním příchodům, nevhodnému chování na pracovišti a 

zneužívání drog a alkoholu (Odaman, 2012). Armstrong (2007) uvádí v přehledu hlavní výhody 

adaptačního programu: snížení nákladů a problémů spojených s odchody nováčků, zvýšení 

oddanosti, objasnění psychologické smlouvy, urychlení pokroku v učení, adaptace na sociální 

prostředí.  

  Je samozřejmé, že adaptace je nutná v případě nástupu nového zaměstnance do 

organizace. Zvláště velký důraz je zapotřebí klást na absolventy, kteří se pracovní roli teprve budou 

muset učit. Nejsou zatím zvyklí na samostatnou práci, obvyklé pro ně ani není pracovat v 

multigeneračním týmu. Adaptace absolventů má zkrátka specifika, která je nutné brát v potaz 

(Vargas 2013). Kromě toho se adaptují také následující skupiny zaměstnanců: 

 zaměstnanci, kteří mění pozici v organizaci horizontálně nebo vertikálně 

 ti, kteří se vrací po dlouhodobé absenci (rodičovská dovolená, pracovní neschopnost) 

 stávající zaměstnanci při rozsáhlejší restrukturalizaci 

 rekvalifikovaní pracovníci 

(volně dle Rymeš, 2003, str. 92-93) 

 Bedrnová (2009) upozorňuje, že při inovačních změnách je zapotřebí soustředit se na 
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adaptaci celé pracovní skupiny.  

 Ke zdárné adaptaci přispívají individuální charakteristiky jednotlivce. Rymeš (2003) 

upozorňuje, že k identifikaci s prací a organizací napomůže postoj, hodnotový žebříček a vnitřní 

zážitkové zaujetí prací. Dalšími faktory jsou potom věk, potřeba osobního rozvoje, přijetí cílů 

organizace, úspěch v práci a dobrý status pozice ve skupině.  Zásadní je míra adaptability a 

odolnosti, jak již bylo zmíněno.  

 

4.2 Nástroje a procesy využívané v adaptačním programu 
 
 Účelem adaptačního programu je tedy urychlení „zapracování“ nového zaměstnance, resp. 

přizpůsobení se pracovní roli, organizační kultuře, týmu a prostředí.  Aby proces proběhl hladce a 

naplňoval požadavky na adaptaci ve všech sférách, jsou využívány různorodé metody. Koubek 

(2009) uvádí mj. tyto: instruktáž při výkonu práce, counselling, asistování, pověření úkolem a 

pracovní porady. Instruktáž při výkonu práce je asi nejjednodušší a nejčastěji používanou metodou, 

kdy zkušený pracovník předvede pracovní postup a nováček jej následně napodobuje. Termínem 

„counselling“ Koubek (2009) míní poradenství, kterým může organizace pověřit např. oddělení 

lidských zdrojů, aby poskytlo nováčkům prvotní orientaci. Principem asistování je přidělení nováčka 

jako asistenta ke zkušenějšímu pracovníkovi. Poté, co si osvojí principy práce, se na ní postupně 

začíná podílet, např. i formou pověření úkolem. Jeho práce na úkolu je revidována a hodnocena a 

je vstupenkou k samostatnější pozici. Nováček se učí orientovat ve společnosti i na pracovních 

poradách, kde se seznámí s aktuálně řešenými projekty a případnými problémy.  

 Kromě zmíněných tradičních metod se často využívá mentoringu, koučování, rotace práce 

(stáže) a samozřejmě formálního strukturovaného vzdělávání. Tyto považujeme za přínosné blíže 

tematizovat dále. Všechny zmíněné metody mohou být více či méně strukturované a formalizované 

organizací. Učení a adaptace ale probíhají i na implicitní úrovni, za pomoci sociálního učení, 

nápodoby a observace.  

 

 4.2.1 Mentoring 

 Jedním z nástrojů využívaných při adaptaci je mentorování (mentoring). Mentór byl řecký 

opatrovník, kterého měl Odysseus pověřit péčí o svého syna, zatímco byl na cestách. I v dnešním 

jazyce se obvykle jedná o starší a zkušenou osobu, která poskytuje vedení a instruktáž někomu 

méně zkušenému. Mentoring je tedy vztah mezi mentorem a nováčkem, jehož cílem je učení a 



    35 
 

předávání informací s podporou druhého. Jedná se o uznávanou instituci, která je využívána v 

rámci adaptace již několik desetiletí. Dle Bedrnové je cílem mentoringu „podporovat a motivovat 

druhé a řídit jejich učení tak, aby mohli maximalizovat svůj potenciál, rozvinout své schopnosti, 

zlepšit svůj výkon a stát se osobou, kterou chtějí být“ (Bedrnová, 2009, str. 344). V mnoha ohledech 

je mentorování podobné koučování (koučingu). Koučování je také vztah, jehož produktem má být 

podpora učení a rozvoj nových dovedností, je však více zaměřen na konkrétní pracovní problémy a 

cíle. Hawkins (2006) uvádí další rozdíly – mentorování má více neformální charakter, bývá 

dlouhodobějšího charakteru a mentor je obvykle kvalifikovanější než nováček. Kouč oproti tomu 

nepotřebuje mít zkušenosti v oboru koučovaného.  

 Rozlišujeme formální mentoring, kde je funkcí pověřen zkušený seniorní zaměstnanec a 

proces je plánován a dohlížen organizací. Mimoto ale nacházíme i neformální mentoring, který 

vychází z přirozených sociálních vztahů na pracovišti. Ačkoliv je dobrovolného charakteru, má na 

nováčka také signifikantní vliv.  Podle některých studií je neformální vedení dokonce hodnotnější z 

hlediska přebírání informační základy a zjišťování zdrojů informací v organizaci (Henriques, 2009). 

Mentorem se obvykle stávají pracovníci, kteří již mají v organizaci dlouhodobou zkušenost a jsou ve 

vnitřním souladu s organizačními hodnotami a kulturou.  V současné době se ale můžeme setkat 

také s mentoringem obráceným, kdy mladší zaměstnanec mentoruje staršího. Tento postup se 

osvědčil pro předávání informací o nových technologiích a trendech a pro předání nové perspektivy 

seniornějším pracovníkům (Murphy, 2012). V každém případě je výhodné, aby mentor prošel 

školením, které jej naučí, jak správně informace předávat.  

 Ve výběru osoby, jež mentoring provádí, se skrývá hlavní nebezpečí celé instituce. Koubek 

(2009) upozorňuje, že pokud si nováček vybírá mentora sám, dá přednost někomu, kdo mu může 

napomoci v kariéře, před skutečným odborníkem. Mentor však může být zaměstnanci přidělen.  

Podle Vronského (2012) by měl mít kvalitní mentor následující specifika: 

 „odborné vědomosti, dovednosti, návyky a dostatek pracovních zkušeností, komunikační 

dovednosti a schopnost naslouchat 

 smysl pro vzbuzování důvěry a empatii 

 ochotu předávat své zkušenosti 

 zájem být prospěšný organizaci a být mentorem“ 

(Vronský, 2012, str. 153).  

 Podle Hirshe (2001) má být mentor především důvěryhodný, upřímný, otevřený, neformální, 

přátelský a nesoudící. Měl by mít také vysoké morální standardy. Nevhodný mentor může proces 

adaptace narušit i znemožnit, dochází k narušení psychologické smlouvy (Haggard, 2011). Takové 



    36 
 

selhání může způsobit odchod z organizace. Problém je, že narušit psychologickou smlouvu může i 

neformální „mentor“, tedy zkušenější kolega, k němuž se nováček vztahuje jako k mentorovi, ale 

organizace vztah mezi nimi nijak neformalizovala.  

 Vztah mezi mentorem a nováčkem může být i poměrně intenzivní, dochází k předávání 

zkušeností různého typu. Wanberg (2003) uvádí, že dochází ke třem typům učení – kognitivnímu 

(strategie apod.), dovednostnímu (dovednosti motorické, technické) a afektivnímu (ovlivnění 

postoje a motivace). Informace, které mentor předává, jsou různorodé – mohou se týkat pracovní 

náplně, organizační kultury, orientace v organizaci. Kvalitní mentor je pro nováčka také sociálním a 

hodnotovým vzorem. Vztah mezi mentorem a nováčkem bývá časově omezený a účastníci se 

setkávají buď v předem naplánovaných termínech, nebo podle potřeby. Obvyklým časovým 

rámcem bývá zkušební doba zaměstnance, vztah však může neformálně pokračovat i nadále.  

 Cílem je samozřejmě předání informací a usnadnění adaptace v organizaci nováčka, mentor 

ovšem ze vztahu také profituje. Protože využívají naplno své zkušenosti, mají pocity naplnění, lepší 

vnímané pohody (well-being) a jsou v lepší kongruenci s organizací (Chun, 2012).  

 Na základě zjištěných poznatků můžeme říci, že mentoring je adaptační metodou, z níž těží 

zaměstnanci i organizace. Je však zapotřebí říci, že pokud není stanovena specializovaná pozice 

mentora, bude ubírat mentorování pracovní kapacitu zaměstnanci, který je zkušený a přináší 

organizaci zisk. Tento důvod může být argumentem, proč nad aplikováním mentoringu uvažovat.  

 

 4.2.2 Koučing 

 
 Pojem koučování vychází ze sportovní sféry, kde bylo hlavním cílem pomoci sportovcům 

naplno využít potenciál a zvyšovat výkony. Podobný význam má tento termín i v personální 

psychologii nebo personalistice. Jedná se tedy o proces, který umožňuje u zaměstnance 

nastartování učení, rozvoje a následné maximalizace využití potenciálu. Mužík (2010) vidí 

koučování jako „nástroj pro zvyšování výkonnosti, dosahování spokojenosti a naplnění cílů na 

základě rozvoje odpovědnosti, sebemotivace a vědomého poznání sebe sama i světa kolem nás“ 

(Mužík, 2010, str. 169). V praxi je to účelový vztah dvou rovnocenných partnerů, který je založený 

na otevřenosti a důvěře (Bedrnová, 2009) a který má pomoci koučovanému dosáhnout 

stanoveného cíle. V procesu koučování bývá rozvoje dosaženo změnou jednání a chování člověka 

prostřednictvím ovlivnění jeho myšlení (Mužík, 2010). Tento způsob rozvoje je využíván především 

u vyšších, manažerských pozic, zároveň však mohou jeho principy být využity i ve vztahu 

nadřízeného k podřízenému. Koučování bývá jako metoda adaptace využíváno nejčastěji právě u 
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manažerských pozic. 

 Koučování je typické určením konkrétních cílů, jichž chce koučovaný v průběhu koučovacího 

vztahu dosáhnout. K dosažení těchto cílů mu následně kouč pomáhá. Cíle se nejčastěji týkají 

„řídícího stylu (v případě manažerské pozice- pozn. autor.), osobnosti a sebereflexe, zvládání 

stresu, zátěže a sebeorganizace, zdravého životního stylu, projektové práce“ (Bedrnová, 2009, str. 

336). Základem procesu koučování je rozhovor, při němž se zjišťuje podstata problému, 

přezkoumávají se možnosti, nabízí řešení. Kouč v rámci rozhovoru také koučovaného povzbuzuje, 

aby vylepšil jejich motivaci. Především se ale koučovaného snaží navést k poznání problému a jeho 

samostatnému řešení. Kouč tedy nenabízí řešení sám, ale povzbuzuje koučovaného (klienta), aby k 

nim došel samostatnou prací. Také klientovi poskytuje zpětnou vazbu, aby prohloubil jeho 

sebenáhled. K cíli se postupuje po malých krůčcích, které jsou společně plánovány a také 

revidovány. Metodu koučování, resp. její rámec, je možné shrnout do tzv. modelu G.R.O.W. Model 

shrnuje hlavní prvky, které hrají roli v cestě k cíli, jak je uvedeno v tabulce 1.: 

Tabulka 1. Model G.R.O.W. 

 

 

 

 Kouč může být externím spolupracovníkem společnosti, většinou se jedná o specialistu 

působícího v oblasti manažerského rozvoje nebo psychologie. Tento typ vztahu má své výhody a 

nevýhody, ale v adaptačním programu se tento typ spolupráce příliš neužívá. V některých 

společnostech je ustanovena pozice interního kouče, popř. jeho roli vykonávají někteří seniorní 

zaměstnanci. V případě, že v roli kouče vystupuje seniorní zaměstnanec, navíc musíme brát v 

Model G.R.O.W.

Stanovený cíl má být vyjádřen v konkrétních, posuzovatelných požadavcích.

Pro dosažení cíle je zapotřebí vědomá, cílená vůle klienta . 

Goal (cíl)

Reality (realita)

 Realitou je aktuální pozice koučovaného na cestě k cíli. Tento bod lze chápat 
zároveň i jako nutnost v realistických aspektech popsat cíl, kterého chce klient 
dosáhnout.

Options (možnosti)
V koučovacím procesu se hledají různé možnosti, jak dosáhnout cíle. Postupně 
dochází k jejich analýze a následnému přijetí nebo zavržení možnosti. 

Will (vůle)
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potaz, že se jedná o úkol, který je energeticky a časově náročný a může kouče odvádět od jeho 

původní pracovní náplně. Interním koučem můžeme nazývat i osvíceného manažera, jenž využívá 

koučovací metody pro práci se svými zaměstnanci. Opět zde samozřejmě vyvstává riziko 

neobjektivnosti hodnocení, především ale mnoho manažerů nechce investovat své časové a 

energetické zdroje do náročnějšího způsobu vedení. Toto vedení je nicméně efektivnější než 

způsob autokratický či paternalistický (Bedrnová, 2009). Dle Bedrnové (2009) má manažer, který 

vystupuje jako kouč, ke svým zaměstnancům vztah podpůrný, facilitující a kontrolující, nabízí 

zpětnou vazbu a vede k pochopení a nápravě případných pochybení. Samozřejmě je zapotřebí, aby 

zaměstnanci svého manažera stále uznávali jako autoritu, musí jim tudíž být vzorem. Pro adaptaci 

nováčka je koučovací způsob vedení vhodnou metodou k urychlení přijímání organizační kultury a 

organizačních cílů. Pomáhá mu rychleji se zorientovat v organizaci a pochopit principy jejího 

fungování.  

 Koučování ve smyslu služby (nikoliv manažerského přístupu) bývá využíváno spíše pro rozvoj 

manažerských pozic a často u pracovníků, kteří ve společnosti působí delší dobu. Je to 

pravděpodobně z toho důvodu, že se jedná o jakousi „nadstandardní“ péči, která je nákladná, a 

proto je využívána u osob, kde nehrozí riziko selhání. Ukazuje se ale, že když je koučování 

aplikováno u nového zaměstnance, napomůže mu rychle se nasměrovat žádoucím směrem. 

Koučování tak pomůže zamezit mnohým problémům a samozřejmě také fluktuaci u nováčků 

(Stone, 2007). U nováčků je spíše využíváno koučování ve smyslu manažerského vedení, které 

podpoří jejich sebevědomí a rozvoj v pozici. Manažer by tedy měl metody koučování znát, aby 

mohl efektivně pracovat i s nováčky a zvýšit tak jejich efektivitu v práci i loajalitu k organizaci. Cíle 

koučování v tomto případě budou směřované k řešení konkrétních problémů v pracovním životě. V 

případě adaptace manažerů nebo nadějných talentů je výhodné využít i koučování zaměřené spíše 

na rozvoj osobnostního potenciálu. 

 

4.2.3 Zácvik pomocí zkušenosti a stáže 

 
 Nový zaměstnanec se učí náplni své práce a pracovním úkonům nejen formálním 

vzděláváním nebo sociálním učením, ale také samotným výkonem této práce, totiž zkušeností. Na 

začátku procesu může stát informace získaná z jiných zdrojů (např. formální vzdělání) , kterou si 

nováček začne zkoušet sám v praxi. Sleduje potom výsledky svého pracovního snažení a odvozuje si 

z nich efektivitu pracovních postupů. Může se také učit metodou pokus-omyl, obvykle však získává 

zpětnou vazbu na svou práci od nadřízeného, kolegů, nebo je mu zpětnou vazbou samotný 
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výsledek práce.  

 Jako jednu z doplňkových metod do adaptačního programu je možné zařadit stáže na 

odděleních, se kterými bude nový zaměstnanec nejčastěji komunikovat. Tato metoda je vhodná 

především ve velkých organizacích se složitě rozvětvenou strukturou. Jedná se vlastně o metodu 

učení pomocí zkušenosti. Jedinec se za pomocí vlastní zkušenosti učí práci na pozici, kterou zastává. 

Poznání pracovních aktivit na jiných pozicích mu může pomoci získat novou perspektivu ke své 

práci a především pochopit pracovní návaznosti a procesy.  

 Krátkodobé stáže bývají obvykle považovány za metodu, která zlepšuje motivaci 

zaměstnanců a spokojenost s prací a především zlepšuje schopnosti zaměstnanců a nabízí jim 

novou pracovní perspektivu. Jedná se o praktický učební prostředek. U dlouhodobých 

zaměstnanců, kteří se zabývají zvláště monotónními úkoly, mohou být prostředkem obohacení 

práce a zmírnění pocitů nudy (Saravani, 2013). Stáže však bývají obvykle využívány společnostmi, 

kde míra monotonie není tak velká. V rámci stáží častěji rotují spíše mladší zaměstnanci. V případě 

nováčků a zvláště absolventů mohou stáže ukázat organizaci, kde je nejvyšší potenciál nového 

zaměstnance (Ortega, 2001). Největší přínos mají rotační stáže pravděpodobně opravdu pro 

absolventy, kterým napomohou k pochopení fungování organizace. Doporučuje se absolvování 

stáže v oddělení, se kterým bude nováček často v kontaktu. Lze předpokládat, že osobní poznání 

procesního systému příbuzného oddělení i kolegů zde pracujících napomůže efektivnější 

komunikaci v budoucnosti. Také Koubek (2009) uvádí, že se tato metoda využívá především pro 

seznámení čerstvých absolventů s organizací, případně pro výchovu řídících pracovníků. Nevýhoda 

této metody je náročnost časová a lidsky-zdrojová. Proto je možné ji využívat jen ve specifických 

případech, kde bude její aplikace oboustranně přínosná. 

 

4.2.4 Formální vzdělávání 

 
 Formální vzdělávání je důležitou součástí adaptačního programu. Ačkoliv jsou jiné způsoby 

učení bohatým zdrojem informací, jsou pro organizaci hůře uchopitelné a nelze přesněměřit  jejich 

výsledky a úspěšnost. Armstrong (2007) dokonce uvádí, že člověk získá až 70% pracovních 

informací neformální cestou. Předání všech důležitých informací však musí být zabezpečeno 

pomocí naplánovaného a strukturovaného programu. Předávány jsou informace, které se týkají 

organizační kultury a především pracovní náplně nováčka. Organizace může také podpořit doplnění 

vzdělání zaměstnance, pokud je vyžadováno pro výkon práce. 

 Školení může probíhat prostřednictvím prezenčního školení různého typu nebo e-
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learningových aplikací. Každý zdroj je vhodný pro předání jiného typu informací. E-learningové 

aplikace jsou metodou, která je nenáročná na přípravu, místo a personální zdroje, výhodou je také 

možnost volby času studia. Ihned po absolvování školení je možné naučené znalosti otestovat a 

automaticky vyhodnotit. Nováček tak okamžitě ví, zda bylo jeho studium dostatečné. Tento typ 

školení se hodí spíše pro předání informací faktického charakteru, které je nutné předat všem 

zaměstnancům organizace. Zvláště v případě náboru většího množství nováčků se jedná o metodu, 

která významně ušetří čas a personální zdroje. Velkou nevýhodou je absence možnosti zpětné 

vazby, doplnění nejasných informací apod. Elektronické školení může být navíc velmi monotónní. 

Hroník (2007) uvádí, že e-learningové metody nesplnily očekávání, které od nich organizace měly. 

Proto doporučuje kombinovat e-learningovou metodu s prezenčním školením. Soustředěnosti u e-

learningových kurzů pomůže také zabudování interaktivity, která donutí účastníka zapojit se svou 

vlastní aktivitou.  

 Školení, kde jsou informace předávány přítomným účastníkům, mohou mít nejrůznější 

podobu. Asi nejklasičtější jsou tzv. monologické metody, kde lektor slovně předává informace – 

může tak činit formou klasické přednášky, nebo interaktivnějšího semináře (Mužík, 2010). Takovým 

způsobem je možné najednou předat větší množství faktických informací mnoha účastníkům. 

Nevýhoda je však v jednosměrnosti toku informací, který může vést k monotonii, nudě a ztrátě 

pozornosti. V případě semináře jsou účastníci více zapojeni, vedeni k aktivnímu přispívání, čímž se 

pozornost snáze udržuje. K přednášce nebo semináři mohou být připojeny také diskuzní metody, 

které umožní účastníkům naplno projevit své názory a ověřovat si informace. Řízená diskuze ve 

skupině umožní účastníkům propracovat se k informaci vlastní aktivitou, čímž se zvyšuje 

zapamatovatelnost. Nevýhodou je časová náročnost diskuzních metod a ztráty času u 

nerelevantních témat.  

 Další metodou je vypracování případových studií ve skupině účastníků školení. Koubek 

(2009) tuto metodu považuje za zvláště vhodnou pro rozvoj vedoucích a kreativních pracovníků. 

Samozřejmě jsou případové studie vhodnou metodou k přípravě na typické budoucí pracovní úkoly 

v adaptačním školení. Postupy, které budou využívat při řešení opravdových pracovních problémů, 

si tak mohou zaměstnanci ověřit v bezpečném prostředí. Aktivní zapojení do řešení problému navíc 

opět usnadní zapamatování informací. Případové studie lze zpracovávat i pomocí workshopu nebo 

s využitím brainstormingu (Koubek, 2009).  

 Jiným způsobem, jak výukovou metodou přiblížit reálné pracovní úkoly a umožnit jejich 

vyzkoušení bez rizika, jsou inscenační metody, mezi něž můžeme zařadit simulace nebo přehrávání 

rolí. V simulaci jde o řešení běžných pracovních situací, při přehrávaní rolí se tyto situace přehrávají 
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v interpersonálním kontaktu. Obě metody jsou náročné na přípravu a odbornost lektora, který 

inscenaci svými zásahy moderuje (Koubek, 2009).  

 Metody, které operují se simulací budoucích pracovních úkolů, mohou být velmi prospěšné 

pro adaptační proces. Nováčci se mohou připravit na situace, jež budou prožívat v každodenní 

práci, a osvojit si vhodné způsoby jejich řešení. Tyto metody je samozřejmě vhodné použít už při 

samotném náborovém procesu, kdy je budoucí nováček připravován na možnou roli, a 

zaměstnavatel tak má možnost si otestovat vhodnost pro její vykonávání. Někteří autoři skutečně 

tyto prvky náborového procesu považují za část adaptace budoucího zaměstnance (Owler, 2007).  

 

4.2.5 Sociální učení 

 
 Adaptační proces probíhá v rámci pracovní skupiny a adaptaci napomáhají i přirozené 

procesy, jako je observace a sociální učení. Je samozřejmé, že některé vědomosti a informace se 

musí předat explicitně, implicitní kanály ale usnadní převzetí akceptovaných vzorců chování, 

hodnot a postojů. Nakonečný (2005) se v této souvislosti zmiňuje o socializaci povoláním. 

Socializaci obvykle vnímáme jako proces, při němž se učíme pravidla a hodnoty společnosti – 

stáváme se „sociální bytostí“ (Nakonečný, 2005, str. 30).  Zaměstnanec se socializuje do skupiny 

tak, aby do ní zapadl a mohl se stát její součástí. Primární socializace probíhá v rodině, v průběhu 

života se však sžíváme s dalšími sociálními skupinami formou sekundární socializace. Dle 

Nakonečného (2005) spočívá primární socializace především v osvojení systému základních 

kulturních návyků, osvojení mluvené řeči, převzetí role poplatné věku a pohlaví a orientaci v 

systému společenských standardů a hodnot. Můžeme říci, že v sekundární socializaci jde o totéž. 

Úspěšnou socializací se stáváme platnými členy týmu a cítíme příslušnost k dané sociální skupině. 

Samozřejmě jedním z cílů socializace jedince v zaměstnání je převzít svou roli, resp. přijmout za své 

očekávání ostatních. Vidíme tedy, že socializace v zaměstnání skutečně opakuje hlavní cíle 

socializace primární a je si s ní v mnohém podobná. Socializace probíhá pomocí sociálního a 

observačního učení.  

 Nový člen čerpá informace z několika zdrojů – především se jedná o kolegy v pracovním 

týmu, dále nadřízeného, případně mentora. Socializace, potažmo sociální učení, je podpořeno 

autoritou, proto je nadřízený a mentor vhodným objektem k následování a získávání informací 

především o organizační kultuře. Principy organizační kultury bývají implicitně předávány pomocí 

vzorců chování a postupného pronikání do pravidel „odměňovaného“ a „trestaného“ chování. 

Odměnu nebo trest si nováček zažívá při interakci s dalšími členy sociální skupiny. Podle reakcí 
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druhého na své jednání se učí uznávaným pravidlům. Dle Nakonečného (2005) sociální učení 

probíhá pomocí identifikace, internalizace a imitace. Základem identifikace je kladný citový vztah k 

objektu autority, který způsobí napodobování tohoto objektu. V internalizaci jde o zvnitřnění 

instrukcí a imperativů, z nichž následně odvozením vznikají obecná pravidla a standardy chování, 

podle nichž se jedinec řídí. Imitace je vlastně učení pomocí observace druhých, jejich chování a 

interakcí. Lze tedy pozorovat odměňované a trestané chování u druhých a pravidla převzít pro 

vlastní budoucí potřebu.  Jedná se tedy o učení v zástupnosti.  

 Kromě principů organizační kultury je možné pomocí observačního učení získat také znalosti 

týkající se samotného vykonávání práce – jak se co dělá. Samotné vykonávání pracovních úkolů je 

ovlivňováno i dalšími sociálními fenomény – sociální facilitací, snahou zalíbit se nadřízenému, 

touhou obstát v sociální skupině.  

 

4.2.6 Psychologická smlouva 

 
Konceptem, který hraje velký význam při socializaci nových zaměstnanců, je také 

psychologická smlouva. Jedná se o souhrn očekávání a implicitních přesvědčení, která o svém 

vztahu mají zaměstnavatel a zaměstnanec. Rousseau ji definuje jako „individuální přesvědčení 

v reciproční závazek mezi jedincem a organizací“ (Rousseau, 1989, str. 121). Armstrong tuto definici 

rozšiřuje a definuje psychologickou smlouvu jako „kombinaci či …spojení víry jedince a jeho 

zaměstnavatele, týkající se toho, co jeden od druhého očekává. Lze ji charakterizovat jako řadu 

recipročních, ale nepsaných očekávání, která existují mezi jednotlivými pracovníky a jejich 

zaměstnavateli“ (Armstrong, 2007, str. 201). Významný je tedy moment důvěry, který je 

v psychologické smlouvě mezi jejími aktéry ustanoven. Ze vzájemného poskytování činností, jež je 

s důvěrou očekáváno, vyplývají závazky. Zaměstnanec očekává od zaměstnavatele mzdu, benefity, 

příjemné a bezpečné pracovní prostředí, pracovní seberealizaci, dobré vztahy na pracovišti a 

recipročně organizaci nabízí své pracovní nasazení, dovednosti, schopnosti, loajalitu a dodržování 

norem.  

 Nováček přichází do organizace ovlivněn předchozími pracovními zkušenostmi, na jejichž 

základě si formuje psychologickou smlouvu s novým zaměstnavatelem. Bývá obvyklé, že zprvu jsou 

očekávání od zaměstnavatele vysoká. V případě absolventů může sehrát svou roli nezkušenost a 

neschopnost představit si realitu pracovního života, zkušení zaměstnanci bývají přesvědčení, že 

nová pracovní pozice představuje lepší příležitost než ta předchozí. Tento efekt bývá nazýván také 

„efekt líbánek“, který bohužel může být následován „efektem kocoviny“ (Boswell, 2009). Je 
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pochopitelné, že se očekávání a pracovní spokojenost po čase normalizuje do stálejší roviny oproti 

prvotnímu mnohdy nerealistickému nadšení.  Aby stav nesklouzl do oboustranné nespokojenosti, 

je zapotřebí na tuto tendenci brát ohled v adaptačním programu. Armstrong (2007) upozorňuje, že 

psychologická smlouva není nikdy oběma stranami plně pochopena. Je však v zájmu obou stran, 

aby případné korekce psychologické smlouvy zůstaly stále v rovnováze ohledně vzájemného 

očekávání. Nadřízení však mohou očekávání řídit pomocí ujasnění představ o tom, čeho by měli 

zaměstnanci dosahovat, jaké hodnoty vyznávat a jaké schopnosti a dovednosti jsou pro organizaci 

klíčové. Všechny požadavky by měly být otevřeně sdělovány a diskutovány s týmy i jejich 

jednotlivými členy. Kromě toho je možné udržovat pozitivní psychologickou smlouvu pomocí 

uplatnění zásady průhlednosti organizační politiky, udržovat informovanost ve všech úrovních 

organizace a přistupovat k zaměstnancům jako k partnerům (Armstrong, 2007).   

V prvních měsících bývá psychologická smlouva korigována na základě prvních zážitků a 

zkušeností, které si nováček kognitivně zpracovává a interpretuje. Zaměstnavatel by měl tyto 

interpretace zachycovat a korigovat, aby nedošlo k vyvození chybných závěrů o jevech vyskytujících 

se na pracovišti. Nebezpečí misinterpretací  spočívá v tom, že by mohly narušit psychologickou 

smlouvu a tím i závazky, které z ní vyplývají (de Vos a kol., 2003). Nesplněná očekávání vedou 

k tomu, že se zaměstnanec necítí zavázán poskytovat to, co je od něj očekáváno. Vytváří se pocit 

nespravedlnosti, který se snaží zaměstnanec vyrovnat snížením svého výkonu (Nakonečný, 2005). 

V praxi se tak můžeme setkat se ztrátou loajality, porušováním norem, snížením pracovního úsilí a 

nakonec s odchodem zaměstnance. Realistická očekávání v psychologické smlouvě by měla být 

tedy vyjasněna již v prvních měsících zaměstnaneckého vztahu. Lee a kol. (2011) longitudinálním 

výzkumem potvrdila, že nejvíce změnami prochází psychologická smlouva v prvním roce po 

nástupu nováčka.  

Psychologická smlouva prošla v souvislosti se změnou kariérního plánování transformací. 

Zatímco tradiční očekávání zaměstnance stavěla na stabilitě a jistotě zaměstnání, v současné době 

se zdůrazňuje spíše flexibilita a adaptabilita na stále probíhající změny. Střídání zaměstnavatelů 

samozřejmě vede ke změně pociťovaného závazku k zaměstnavateli a probíhající změny způsobují 

ztrátu pocitu jistoty. Tyto prvky postmoderní kariéry vedou k zborcení tradiční psychologické 

smlouvy postavené na důvěře, protože nedochází k internalizaci hodnotového systému (Sparrow, 

2000). Změna psychologické smlouvy proběhla společně s přechodem z mechanisticky 

k postindustriálně orientovaným organizacím v západním světě v posledních desetiletích. V českém 

prostředí je situace specifická vzhledem k bouřlivé proměně společnosti související s politickým 

převratem. Socialistická společnost v pracovním ohledu staví na stabilitě a jistotě zaměstnání více 



    44 
 

než kapitalistické společnosti, a proto došlo k narušení psychologické smlouvy v širokém měřítku 

(Kirovová, 2005). Nastupující generace však s novou psychologickou smlouvou již počítají. Specifika 

generace je vhodné zohledňovat i v adaptačním procesu, který musí zaměstnance na nová 

očekávání připravit. Tato očekávání zahrnují nepravděpodobnost dlouhodobého zaměstnání, spíše 

širokou definici pracovní role, proměnlivost zaměstnaneckého vztahu a důraz na zaměstnavatelnost 

(Armstrong, 206). Nová psychologická smlouva také kvůli změně organizačního charakteru 

neumožňuje kariérní postup mnoha zaměstnanců. Aby tuto nevýhodu organizace vynahradily, 

nabízí svým zaměstnancům rozvoj schopností a dovedností pomocí vzdělávání a získávání 

zkušenosti – tím zvyšuje jejich zaměstnavatelnost (Kirovová, 2006).  

 Ačkoliv psychologická smlouva prošla rozsáhlou změnou, některé výzkumy ukazují, že 

zaměstnanci stále většinou považují chování svých zaměstnavatelů za spravedlivé a přistupují 

k němu s důvěrou (Armstrong, 2007). I přesto je ale oboustranné naplnění očekávání a závazků 

zásadní pro efektivní pracovní vztah a celý chod organizace a adaptační program by měl tento fakt 

reflektovat.  
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4.3 Jedinec v adaptačním programu – praktická aplikace 
 
 Vytváření adaptačních programů má obvykle na starosti HR oddělení společnosti ve 

spolupráci s manažery cílového odborného oddělení. Manažeři jsou schopni určit krizová místa a 

specifika adaptace na konkrétní pracovní pozici a odborník z lidských zdrojů na tomto základě 

navrhuje vhodný program. Na vedení programu a jeho administrování se opět mohou podílet 

různé složky organizace. Formální kurzy a nutné vzdělávání (prezenční či elektronické) bývá 

zajišťováno HR oddělením, popř. i smluvním poskytovatelem. V závislosti na velikosti společnosti se 

může jednat o samostatný tým, který se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců, v menší 

společnosti tuto práci vykonává HR odborník společně s další agendou. Do adaptačního programu 

se často zapojuje i cílový tým, přičemž napomáhá jak nadřízený nováčka, tak jeho kolegové. Ze 

zdrojů pracovního týmu se obvykle rekrutuje také mentor, což je instituce, kterou tematizujeme 

níže. Orientace by neměla probíhat jen v rámci jednoho dne, či dokonce dopoledne. Mělo by se 

jednat o dlouhodobý systematický proces, který je pravidelně vyhodnocován. Dle Koubka (2007) 

má být postup revidován dvakrát během prvního týdne a alespoň jednou týdně celý první měsíc. 

Celý proces navrhuje v trvání 6-ti měsíců. Délka adaptace samozřejmě záleží na povaze pozice. 

Určitě je vhodné se s nadřízeným dohodnout na cílech, kterých má zaměstnanec v rámci adaptace 

dosáhnout. Tyto cíle se potom průběžně s nadřízeným revidují. Spokojenost a adaptovanost na 

práci a tým také může hodnotit HR oddělení, což může napomoci větší otevřenosti pracovníka. 

Měření dosahování cílů je jedním z kritérií posouzení adaptovanosti, konkrétně v oblasti adaptace 

na práci. Pro adaptaci na sociální prostředí lze využít sociometrii jakožto objektivní ukazatel, nebo 

průzkum spokojenosti pracovníka jako subjektivní ukazatel zapojení do sociální skupiny.  

 V současné době jsou využívány i pokročilé technologické možnosti, které adaptační proces 

významně ulehčují. Kurzy mohou být absolvovány v elektronické podobě, je možné také pomocí 

počítačové aplikace vyhodnocovat nastavené cíle. Mnoho peněz a energie bývá investováno do 

náborového a výběrového procesu. Organizace se tedy snaží zajistit, aby se nováčci rychle 

zadaptovali, aby mohli být společnosti prospěšní. Výzkum společnosti Hays z roku 2012 upozornil, 

že pouze asi třetina organizací používá formální adaptační program (in McNeill, 2012). Zároveň je 

zapotřebí zajistit dobrou motivovanost a loajalitu, aby nedocházelo k fluktuaci. Společnost „Reed 

consulting“ v roce 2006 publikovala výsledky studie, které ukazují, že jeden z 25-ti lidí odchází z 

práce již v prvním roce kvůli špatnému adaptačnímu programu a protože se necítí dostatečně 

přijati (in Owler, 2007). Podle odborníků je tedy vhodné začít s programem ihned po akceptování 
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pracovní nabídky. Owler (2007) dokonce ukazuje možnost zařadit adaptaci již do výběrového řízení, 

které pomocí modelových situací může kandidáta připravit na budoucí pracovní náplň. Po 

akceptování nabídky je nutné s kandidátem udržovat kontakt, aby nedošlo ke ztrátě zájmu a 

motivace. Také by samozřejmě kandidáta mohla přesvědčit ke spolupráci konkurenční společnost. 

Je vhodné, aby kandidát měl kontakt na budoucího nadřízeného a případně i mentora, dostával 

novinky o aktuálních projektech a úkolech z budoucího pracoviště. Robb (2012) doporučuje 

využívat také moderní technologie. Pokud má organizace k dispozici vhodné řešení, může nováček 

již před nástupem vyřešit nástupní administrativu, ale splnit i povinné kurzy elektronickou formou. 

Takové kroky nejen urychlí adaptaci, ale pravděpodobně i zvýší pocit závazku k budoucímu 

zaměstnavateli. Kromě toho je vhodné nováčkovi zaslat před nástupem informace o tom, jak 

budou probíhat první dny na pracovišti, jaký je adaptační program a kdy se uvidí se svými 

nadřízeným (Owler, 2007). Již bylo zmíněno, že specificky je zapotřebí pracovat hlavně s absolventy, 

pro něž je adaptační proces zcela nový, a může být proto náročnější. Dnešní absolventi jsou 

součástí tzv. generace Y, pro niž je důležité nejen pracovní uplatnění, ale také kvalitně strávený 

volný čas. Specifické pro tuto generaci je, že potřebuje zpětnou vazbu na svou práci, chce pracovat 

kvalitně, ale nikoliv na úkor osobního života. V procesu adaptace je tedy potřeba specifika kohorty 

zohlednit. Nováčci mohou být přizváni také do profilů sociálních sítí organizace, pokud jimi 

disponuje. Na druhou stranu je vhodné, aby i stávající zaměstnanci dostali informace o nováčkovi v 

den jeho nástupu, aby byla usnadněna počáteční konverzace (McNeill, 2007). Standardem by měla 

být příprava pracovního místa a pomůcek před nástupem zaměstnance.  V den nástupu se 

doporučuje společná porada, popř. snídaně v neformální atmosféře, kde je nováček představen 

kolegům. Dostat může i „startovní balíček“ s důležitými informacemi, kontakty, případně i nějakým 

malým dárkem. První dojem je důležitý i v tomto případě.  

 Po nástupu by měl nováček projít adaptačním programem. Adaptační program v zásadě 

probíhá dvěma způsoby, které již byly zmíněny – formálně a neformálně.  Pro setrvání v organizaci 

jsou zásadní již první dny, rozhodujících je rozhodně prvních sto dní, tj. zkušební doba zaměstnance 

(Fritz, 2007). Program by měl poskytovat copingové techniky, jak se vypořádat se stresem, a jeho 

strukturovanost umožňuje snížit pocity nejistoty a úzkosti. Strukturovanosti je možné dosáhnout 

např. určením cílů, plánováním pokroků a následnými revizemi (Wanous, Reichers,  2000). Z 

hlediska obsahu by měl program obsahovat několik druhů informací – první se týkají pracovní 

náplně, další organizační kultury, historie a cílů a místa nováčka v této struktuře, předávat by se 

měly i praktické informace.  K předání informací týkajících se pracovní náplně a organizační kultury 

je možné využít různé nástroje – mentoring, formální vzdělávání, absolvování stáží na příbuzných 
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odděleních. Adaptaci na sociální prostředí usnadňuje pozitivní přístup skupiny k nováčkovi a jeho 

individuální nastavení.  
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5. Řízení lidských zdrojů – integrace, stabilizace a rozvoj 
zaměstnanců 

5.1 Aplikace psychologie v řízení lidských zdrojů  
 
 Řízení lidských zdrojů je jednou z oblastí, kde jsou ve velké míře uplatňovány psychologické 

poznatky. Řízení lidských zdrojů je strategický a logický přístup k řízení lidí, kteří v organizaci pracují 

a přispívají k dosažení cílů organizace (Armstrong, 2007). Nakonečný  vymezuje pojem personální 

řízení jako „výběr a vedení členů organizace k optimálnímu plnění jejich organizačních úkolů 

prostřednictvím specifických psychologických prostředků“ (Nakonečný, 2005, str. 162). Pro Urbana 

řízení lidí konkrétněji znamená „stanovovat jejich úkoly a kontrolovat jejich provedení, motivovat je 

a předávat jim důležité informace, které ke své práci potřebují, vést je a rozvíjet jejich schopnosti, 

řešit jejich problémy nacházející se mimo rámec jejich kompetencí, to vše ve směru vedoucím 

k dosažení organizačních cílů“ (Urban, 2003, str. 12).  

 Jedná se o novou koncepci personální práce, která vyjadřuje význam člověka a jeho práce 

jako nejdůležitější komponenty pro činnost organizace. Tato koncepce vznikla postupným vývojem 

personální práce od administrativních úkolů k odborné, koncepční a řídící činnosti, která vyžaduje 

specializované znalosti (Koubek, 2009). Tyto specializované znalosti jsou čerpány z ekonomie, 

sociologie atd. Hlavním zdrojem znalostí je však sociální psychologie, protože cílem řízení je 

ovlivňování lidské psychiky (Nakonečný, 2005). Terminologie v této oblasti není zcela jednotná, 

objevují se pojmy jako personální řízení, řízení lidských zdrojů, personální management. Někteří 

autoři mezi těmito pojmy nerozlišují, jiní vidí rozdíl mezi pojmy řízení lidských zdrojů oproti 

personálnímu řízení v strategičtějším přístupu k personální práci, přesunu odpovědnosti na vedoucí 

pracovníky a orientaci na vnější faktory formování a fungování pracovní síly (Koubek, 2009).  

 Podle Nakonečného  je řízení lidských zdrojů definováno jako „výběr a vedení členů 

organizace k optimálnímu plnění jejich organizačních úkolů prostřednictvím specifických 

psychologických prostředků“ (Nakonečný, 2005, str. 162).  Pro dosažení efektivního řízení je tedy 

nutné dobře rozumět člověku ve vztahu k organizaci, sociální dynamice organizace, principům 

učení, lidské osobnosti a zdrojům její motivace. Poznatky jsou proto čerpány z psychologie 

osobnosti, sociální psychologie a především psychologie práce a organizace, protože ta se primárně 

zabývá vztahem mezi psychikou a pracovní činností. Samotným personálním řízením se potom 

zaobírá personální psychologie.  

 Na řízení lidských zdrojů je v organizacích kladen velký důraz z několika důvodů, přičemž 
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tyto důvody jsou shodné s cíli řízení. Hlavním cílem je efektivnost organizace. Organizace je složena 

z lidí a souhrn jejich znalostí, dovedností a rysů jsou tím, co vytváří organizační 

konkurenceschopnost (Armstrong, 2007). Dále je cílem řízení lidského kapitálu, které má 

zabezpečit získání a udržení kvalitních zaměstnanců. Řízení znalostí má tyto pracovníky pomoci 

vzdělávat a rozvíjet. Dalšími důležitými cíli jsou řízení odměňování, ovlivňování zaměstnaneckých 

vztahů, uspokojování rozdílných potřeb zaměstnanců a překlenování propasti mezi rétorikou a 

realitou (Armstrong, 2007). Koubek (2009) považuje za další cíl i dohled nad dodržováním platných 

zákonů v oblasti pracovního a lidského práva.  

  Bedrnová (2009) nachází pět oblastí, kde se v organizaci uplatňuje psychologická 

odbornost. První z oblastí je pomoc při tvorbě sociální mapy organizace, která pomáhá odhalit 

dynamiku její struktury a složek. Psychologické poradenství bývá také využíváno při analýze a 

intepretaci informací a dat o sociálních procesech v organizaci. Dále se mohou psychologové 

zaobírat odbornou přípravou a rozvojem manažerů v organizaci. Čtvrtou oblastí působnosti je 

podpora činností souvisejících s personálním řízením, tedy s náborem, adaptací pracovníků, jejich 

motivací a kariérním řízením. Nakonec mohou být pracovníci také přizváni k řešení dílčích 

aktuálních problémů s vedením a řízením pracovníků, skupin, či organizace. Personální činnosti, 

které vyžadují psychologickou odbornost, shrnuje Rymeš (2003) ve třech blocích. První blok 

obsahuje činnosti, které se pojí se získáváním a integrací nových pracovníků – tedy výběr a nábor, 

přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců. Druhý blok se týká personálního rozvoje, pod nějž 

spadá vzdělání zaměstnanců, jejich hodnocení, motivace a kariérní řízení. Konečně třetí blok 

nazývá mobilitou pracovníků, přičemž míní odchody zaměstnanců z organizace a naopak působení 

na potencionální uchazeče o zaměstnání (Rymeš, 2003). Jsou to tedy oblasti, které Bedrnová 

shrnuje pod podporu činností souvisejících s personálním řízením.  

 Sociální mapy organizace jsou určeny k předvídání dynamiky struktury a průběhu sociálních 

procesů. V sociální mapě je možné zobrazit nejrůznější typy informací. Obvykle se zahrnují 

informace o demografické struktuře, profesní a funkční struktuře v organizaci a objektivní 

podmínky působící na pracovníka. Kromě toho může mapa obsahovat spokojenost zaměstnanců, 

hodnotovou orientaci, vztah zaměstnanců k profesi, organizaci, režimu práce atd. (Bedrnová, 

2009). Jinou metodou, která pomáhá odhalovat dynamiku sociální stránky organizace, je 

sociometrie, která zobrazuje vztahy mezi zaměstnanci v závislosti na zvolených kritériích. Zjištěné 

informace mohou velmi pomoci odhalení skrytých problémů v pracovní skupině a stát se tak 

základem pro řešení situace a zvyšování pracovní efektivity pracovních týmů.  

 Psycholog v organizaci dále vystupuje také v roli poradenské, konzultantské. Konzultace 
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může poskytovat v mnoha oblastech: v kariérním a profesním poradenství, při plánování 

reorganizačních změn, pro sestavení a implementaci rozvojového plánu, pro trénink manažerů, 

sestavování adaptačního programu.  

 V náborovém procesu je vstup psychologa přínosný již ve fázi identifikace klíčových 

dovedností na vznikající pozici. Analýza pracovní pozice odhalí, jakého kandidáta by měla 

organizace hledat. Ve fázi samotného výběru je psycholog pomocí různých metod schopen 

posoudit vhodnost kandidáta k pozici, jeho psychickou a pracovní způsobilost. Po přijetí pracovníka 

nastává adaptační fáze, jejíž průběh může být ovlivněn vhodným adaptačním programem. Odborná 

konzultace s psychologem pomůže adaptační program přizpůsobit typu pozice a případným dalším 

specifikům.  

 Psychologické posouzení potenciálu nemusí být jen součástí výběrového řízení, zaměřuje se 

i na stávající zaměstnance. Pro tento účel bývají hojně využívána developement centra a 

psychologické testy, které pomohou odhalit potencionální rozvojová místa.  Další metodou 

využívanou pro tyto účely je 360°zpětná vazba, při níž jsou informace o zaměstnanci získávány od 

nadřízených i podřízených pracovníků. Slabá místa a potenciál k rozvoji jsou samozřejmě u každého 

zaměstnance individuálně rozložené. Psychologický posudek společně s posouzením manažera je 

potom základem pro individuální rozvojový plán zaměstnance. Analýza potřeb školení je 

samozřejmě vázána i na další faktory, jako např. očekávané úkoly a projekty.  Psycholog může 

prověřovat obsah a metodiku přípravy zaměstnanců a manažerů a analyzovat změny, které 

pravděpodobně nastanou ve skladbě profesí v organizaci (Bedrnová, 2009). Samotné rozvojové 

aktivity by měly být vedeny odborníky, již mají znalosti z pedagogické psychologie, které jim 

napomohou informace vhodným a efektivním způsobem předávat. Znalost principů učení je zde 

zásadní. Psycholog může následně participovat na vyhodnocení výsledků rozvojové aktivity.  

 Zvyšování motivovanosti zaměstnanců je také úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti 

principů fungování lidské osobnosti. Pro organizaci je důležitý především vztah mezi motivací a 

pracovním výkonem. V tomto smyslu je k ovlivňování motivace zaměstnanců využíváno řízení 

výkonnosti, jehož principy jsou otevřená komunikace, určování cílů, plánování a rozvoj 

zaměstnanců (Wágnerová, 2011). Tyto aspekty zaručují pro zaměstnance přehlednost a 

srozumitelnost, a dávají pocit kontroly nad situací a jasného směřování. S motivací se pracuje také 

pomocí odměňování, které často bývá navázáno právě na řízení výkonnosti. Psychologické výzkumy 

nám poskytují informace o tom, co je pro zaměstnance v zaměstnání motivující, a co jej naopak 

demotivuje. Vhodnou aplikací psychologie je také analýza spokojenosti a motivovanosti 

zaměstnanců, organizace má často k dispozici pouze údaje o výkonnosti. Na základě analýzy situace 
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mohou být navrženy individuální postupy, kterými se motivovanost zaměstnanců zvýší, případně 

motivační program pro celou organizaci. Důvodem ztráty motivace může být nepříznivá 

interpersonální atmosféra v týmu, nevhodné pracovní podmínky, nedostatek hodnocení 

nadřízeným, ale i obsah práce a odměna za ni. Samozřejmě se faktory mohou i kombinovat, a před 

navržením řešení je tedy nutné skutečně odhalit pravé příčiny demotivace.  Způsoby stimulace 

motivovanosti budou z této analýzy vycházet. Bedrnová (2009) upozorňuje, že základní podmínkou 

pro účinnou stimulaci pracovníků je znalost jejich osobnosti a motivačního profilu.  Motivační 

programy cílené na celou organizaci mohou obsahovat určitou formu obohacování obsahu práce, 

revizi hodnotícího systému a přehledný systém kariérního řízení.  

 Kariérní řízení musí brát opět v úvahu individuální odlišnosti v potřebách, incentivách a 

cílech osobnosti. Je tedy výhodné, aby se na navrhování kariérního směřování podílel psycholog, 

který posoudil osobnost a potenciál zaměstnance. V poradenské roli může působit i při určování 

následnictví na manažerských pozicích nebo při plánování kariéry. Velký význam bývá kladen na 

řízení kariéry talentů, kteří nicméně musí být nejprve identifikováni. K této identifikaci napomáhá 

psychologické posouzení.  

 Oblast mobility zaměstnanců obsahuje aktivity spojené s odchodem pracovníků, přičemž 

psychologické poradenství je vhodné zahrnout do outplacementu. Tato služba pomáhá 

odcházejícím zaměstnancům vyrovnat se s novou situací a plánovat další kroky. Mobilitou 

zaměstnanců je však míněno i přilákání nováčků a mladých talentů. Pro tento účel je nutné 

dlouhodobě budovat „brand“ - značku a pověst organizace na trhu práce. Poznatky marketingové 

psychologie ukazují, jakým způsobem efektivně působit na vnímání značky a pozitivně rozšířit 

brand do povědomí potencionálních zaměstnanců.  

 

5.2 Aktuální témata řízení lidských zdrojů 
 
 Požadavky personálního řízení se mění také v historii, dle aktuálně řešených společenských 

problémů. V současné době se také můžeme setkat s typickými oblastmi, jejichž tematizace je 

poplatná době. Velkým tématem je rozšiřující se technologizace, kterou je nutné do organizací 

zavádět. Nová technologie obvykle změní tok pracovních aktivit a její implementace bývá 

doprovázena negativními postoji a zvýšenou chybovostí. Zavádění nových technologií je proto 

zapotřebí provádět v postupných krocích a neustále revidovat úspěšnost zavedení (Arnold, 2007). 

S rozvojem technologií souvisí také další trend, což je práce v tzv. virtuálních týmech. Členové 
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takového týmu jsou fyzicky vzdálení geografickou polohou a komunikují spolu za pomoci 

technologických nástrojů. Práce ve virtuálním týmu je značně specifická a náročná. Předpokladem 

je nejen znalost moderních technologií, ale také ochota pracovat v nestandardním čase kvůli 

časovým posunům. Zvláštní nároky jsou kladeny také na komunikaci, která je komplikována 

kulturními rozdíly. Důležitá je otevřenost komunikace, ověřování porozumění, zpětná vazba a 

kultivovaný projev. Dalšími nutnými předpoklady pro funkčnost virtuálního týmu jsou 

důvěryhodnost, spolehlivost a otevřenost (Bedrnová a kol., 2009). Oddělení lidských zdrojů musí 

s těmito specifiky počítat při výběru a rozvoji zaměstnanců pracujících ve virtuálních týmech a 

jejich členy na ně připravit.  

 Časté změny a reorganizace způsobují, že flexibilita a adaptabilita jsou velmi žádaným 

rysem osobnosti zaměstnanců. V době ekonomické krize toto platí obzvlášť. Mnoho zaměstnanců 

však flexibilitu postrádá a této skupině je nutné věnovat větší péči, aby nedocházelo ke ztrátám 

kvalitních pracovníků. Spolu s proměnou pracovního trhu je kladen značný důraz na řízení talentů. 

Zájemců o zaměstnání je velké množství, objevení a vychování talentu je ale stále zásadní pro 

prosperitu organizace. Velkým tématem současné doby je rozmanitost sociálního prostředí i na 

pracovišti. Postupné otevírání společnosti a snižování bariéry mezi menšinovou a většinovou 

společností se promítá také do plánování řízení lidských zdrojů. Je zapotřebí uvědomovat si 

specifické požadavky ohrožených skupin a menšin na pracovišti a napomáhat integraci do 

pracovních týmů. Nemusí se jednat jen o práci s menšinami, specifické požadavky a problémy mají i 

matky po mateřské dovolené nebo zdravotně handicapovaní pracovníci. Různorodost pracovního 

týmu může být využita jako strategická výhoda. O to se stará řízení diverzity, které zdůrazňuje 

sociální odpovědnost a pozitivní využití rozdílů. Bylo navíc prokázáno, že diverzita v pracovním 

týmu pozitivně ovlivňuje pracovní morálku zaměstnanců (Bedrnová, 20009).  

 S rozmanitostí pracovního týmu souvisí také rozmanitost pracovních úvazků. Flexibilní 

pracovní úvazky umožňují zapojit do týmu i pracovníky s handicapem nebo matky pečující o malé 

děti. Využita může být i spolupráce s externími pracovníky, např. formou agenturního 

zaměstnávání. Organizace může nabízet zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, popř. i možnost 

distanční práce z domova. Distanční práce je výhodná díky možné časové flexibilitě zaměstnanců a 

možnosti využití potenciálu pracovníků, kteří do zaměstnání nemohou docházet. Zároveň však 

obsahuje jistá úskalí ohledně organizování a plánování pracovních úkolů. Některé výzkumy ukázaly, 

že se díky domácí práci zlepšila výkonnost zaměstnanců. Zároveň jsou zaměstnanci spokojenější 

s rovnováhou svého pracovního a osobního života (Tietze a kol., 2011).  
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5.3 Psychologická metodologie v řízení lidských zdrojů 
 
 Psychologie je tedy v organizaci aplikována v mnoha oblastech a různými způsoby. Obvykle 

bývají využívány metody, které uvedeme v následujících odstavcích.  

 Jednou z moderních metod, která přehledně zobrazuje skupinovou dynamiku v organizaci, 

je sociomapování. Tato metoda je následovníkem sociometrie a ukazuje vztahy mezi jednotlivými 

složkami organizace. Využívá se tak k analýze spolupráce v pracovních týmech i mezi nimi, odhaluje 

problematická místa, nefunkční komunikaci atd.  

 Základní a důležitou využívanou metodou je pozorování. Využít jej lze k analýze konkrétní 

profese a toku pracovních aktivit, zjištění sociální dynamiky v týmu. Pozorování je také součástí 

hodnocení pracovníka u výběrového řízení. Pokud je využíváno jako výzkumná či výběrová metoda, 

mělo by být strukturované, mnoho informací ale získáváme i nestrukturovaným pozorováním.  

 Metodu rozhovoru můžeme spojit především s výběrovým řízením, využívá se ale také k 

identifikaci rozvojových a dalších potřeb či k výzkumu. Může být veden ve formální či neformální 

atmosféře a obsahovat různou míru strukturovanosti. Zásadní místo také zaujímá v poradenské 

činnosti, kde vede k získání informací a navázání vztahu. Klientovi napomáhá k sebepoznání a 

upravení hodnotového žebříčku. Rymeš (2003) uvádí, že rozhovor „představuje v poradenském 

procesu nejefektivnější prostředek interpersonální komunikace“. Rozhovor se dále užívá v systému 

řízení výkonnosti – zde má hodnotící funkci. V jeho rámci je pracovníkovi poskytována zpětná vazba 

a předávána doporučení pro další postup a rozvoj.  

 Velmi rozšířenou metodou využívanou psychology působícími v řízení lidských zdrojů jsou 

dotazníky. Dotazníky mohou být různého typu a umožňují získat informace od velkého počtu 

respondentů v krátké době. Při takovém využití jsou vhodné k odhalení potřeb v organizaci či pro 

výzkumné účely. Mohou být ale distribuovány také jednotlivě, jako v případě výběrového řízení. 

Výhodou je tedy široká možnost využití. Mezi dotazníky lze zařadit i osobnostní inventáře, které 

odhalují strukturu osobnosti a využívají se u výběrového řízení nebo při kariérním poradenství, 

rozvojovém a talentovém řízení. Dotazníky pomáhají dále ověřovat postup rozvoje pracovníků a 

jejich výsledky.  

 Testové metody jsou využívány k posouzení konkrétních schopností a dovedností. Mohou 

být zaměřené i na odborné znalosti, v rámci psychologické práce jsou však využívány testy 

především kognitivních či senzomotorických schopností. Tyto testy mají předvídat budoucí úspěch 

v povolání (Štikar, 2003). Velkou výhodou je opět možnost administrovat je najednou velkému 

počtu respondentů. V současné době je možné některé dotazníky a testy administrovat i 
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elektronicky. Testové metody jsou využívány ve výběru zaměstnanců a při identifikaci rozvojových 

míst před sestavením rozvojového plánu.  

 Assessment centrum je v českém prostředí nazýván také diagnosticko-výcvikový program. 

Jedná se o baterii testů, modelových situací, týmových prací a případových studií doplněných často 

rozhovorem. Sestavení této baterie je závislé na identifikaci kompetencí, které mají být posuzovány.  

V případě assessment centra jsou kompetence posuzovány u kandidátů na pracovní pozici. Velmi 

podobnou variantou je development centrum. Jedná se také o baterii úkolů, jež je aplikována u 

zaměstnanců organizace pro identifikaci rozvojových míst. Development centrum může také 

pomoci odhalit problémové aspekty týmové dynamiky, pokud se jej účastní celý pracovní tým.  

 Především pro výzkumné účely se využívá také studium tištěných materiálů. K analýze 

pracovní profese, organizační kultury či rozvojových potřeb můžeme využít materiály organizace.  

Obsahují mnoho informací faktického charakteru, ale vhodné jsou spíše jako doplňkový zdroj 

informací. U výběrového řízení je jedním ze zdrojů informací o kandidátovi soubor biografických 

informací, tj. životopis.  

 Uvedené metody jsou dle našeho názoru nejčastěji využívanými metodami psychologického 

charakteru, které jsou aplikovány v řízení lidských zdrojů. V organizaci jsou však využívány další 

metody, za účelem ergonomické analýzy, analýzy součinnosti systému člověk – stroj – prostředí, pro 

výzkumné účely atd.  

 

5.4 Vliv organizační kultury na řízení lidských zdrojů 
 

Organizační kultura je „soustava hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která 

sice nebyla nikde výslovně zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby 

vykonávání práce“ (Armstrong, 2007, str. 257). Bedrnová (2009) organizaci v této souvislosti 

charakterizuje jako „celek ve smyslu určitého druhu kulturního systému. Rozvíjí vlastní, originální a 

nezaměnitelné představy, hodnotové systémy a vzory jednání, které se projevují ve shodném či 

alespoň obdobném jednání jednotlivců uvnitř organizace i směrem vůči jeho vnějšímu okolí“ 

(Bedrnová, 2009, str. 430). Riegel kulturu definuje jako „soubor znaků této organizace, v podstatě 

podnětů, jimiž působí navenek i uvnitř…v užším smyslu je souborem hodnot, norem a očekávání, 

které pracovníci organizace sdílejí, ke kterým se hlásí, na jejichž případné ohrožení reagují“ (Riegel, 

2003, str. 162). Za důležité tedy autoři považují zdůraznit sdílení prvků kultury, které má vliv na 

chování a jednání všech členů sociální skupiny, v tomto případě organizace. Jedná se opravdu o 
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kulturu v antropologickém slova smyslu, včetně všech důležitých prvků, které jsou jí vlastní.  

Kultura je ve svém základu tvořena hodnotami, normami a postoji, z nichž vychází vnější 

manifestace - v podobě materiálních či behaviorálních artefaktů. Nejinak je tomu i u kultury 

organizační. Mezi artefakty materiální povahy je v tomto případě řazeno vybavení firmy, 

architektura budov, produkty vytvářené organizací atd. Do nemateriálních potom můžeme řadit 

specifický jazyk, který na daném pracovišti nacházíme, historky, firemní hrdiny, zvyky, ceremoniály 

apod. (Lukášová, 2004, str. 22 - 23). Zvláště tyto artefakty ukazují jistou svébytnost dané organizace 

a podporují její zaměstnance k sounáležitosti.  

 Hodnoty, které jsou základem kultury, Nakonečný (1996, s. 83) definuje jako emociogenní 

pojetí dobra, které pomáhá utvářet sebepojetí. V případě organizace se jedná o sebepojetí 

organizace v souhrnu hodnot jejích zaměstnanců. Dle Lukášové (2004) jsou hodnoty to, co je 

považováno za důležité, čemu jedinec či skupina přikládají význam. Pomocí hodnot jsou prvky v 

organizaci rozlišovány na dobré a špatné podle emočního náboje, a přímo tak ovlivňují preferované 

či stigmatizované způsoby chování. Hodnoty, které bývají deklarovány, však mohou být v nesouladu 

s hodnotami skutečně zastávanými. Lukášová (2004) v této souvislosti uvádí jako příklad hodnotu 

proklientské orientace, která bývá deklarována mnoha společnostmi. Skutečnou hodnotou však 

může být pouze dosahování zisku. Pokud nováček získá pocit, že existuje nesoulad mezi 

proklamovanými a skutečnými hodnotami, může to významně narušit jeho motivaci k asimilaci ke 

kultuře.  

 Postoj vyjadřuje vztah člověka k hodnotám, „který je vyjadřován přijímáním či odmítáním 

určitých hodnot, které jsou imanentní konkrétním bytostem, událostem, idejím a objektům 

nejrůznějšího druhu jako různé aspekty jejich existence pro člověka” (Nakonečný, 2003, s. 307). 

Tento vztah je dle Lukášové (2004) daný integrací kognitivní, emotivní a konativní složky psychiky k 

postojům. Jedná se tedy o hodnotící vztah, který obsahuje rozumový názor, emoční náboj a 

připravenost k akci. „Postoje jsou...vymezovány jako pohotovosti k jednání” (Nakonečný, 2005, s. 

43). Jejich funkce pro osobnost vymezuje Nakonečný (2005): 

 ego-defenzivní - nejdůležitější funkce postoje, která pomáhá udržovat vnitřní 

integritu 

 vyjádření vlastních hodnot a seberealizace 

 instrumentální, utilitární a adaptivní funkce - projev postoje napomáhá k dosažení 

cílů nebo naopak vyhnutí se nežádoucí situaci 

 kognitivní a ekonomická funkce - postoje napomáhají strukturovat svět pomocí 

kategorizace zkušeností 
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Vidíme zde, že tyto funkce jsou stejně významné pro organizace jako celek. Také organizace 

si musí udržet vnitřní integritu, aby nedošlo k rozpadu hodnot a celé společnosti. Organizace 

vyjadřuje a projevuje postoje vůči zbytku společnosti, čímž vyjadřuje své hodnoty a také se tímto 

způsobem prosazuje na trhu. Samozřejmě její postoje napomáhají k dosahování stanovených cílů a 

korigují také chování svých členů, aby usilovali o totéž.  

 Rozdíl mezi postojem člověka a postojem organizace je především ten, že postoje jsou 

prosazovány nejen navenek, ale i směrem dovnitř, mezi členy organizace. Zároveň je ale postoj 

organizace tvořen souhrnem postojů jejích členů, vztah je tedy obousměrný a dynamicky se vyvíjí. 

V této dynamice se tvoří také hodnoty společnosti. Nový člen organizace hodnoty sice přebírá, 

zároveň ale přináší hodnoty nové a osobitě interpretuje ty stávající. V tomto procesu se hodnoty 

organizace mohou měnit.  

 Postoje jsou proto projevy hodnot, které se odráží i v chování. Chování v organizaci je 

vázáno normami, které určují, co je akceptovatelné, co nežádoucí. Tyto normy se vztahují na 

širokou škálu chování, pracovního i mezilidského. Jejich dodržování je organizací odměňováno a 

nedodržování samozřejmě trestáno (Lukášová, 2004). Důležitou funkcí norem je, že vytvářejí 

očekávatelné prostředí, v němž se zaměstnanec umí orientovat a ví, co může očekávat. Toto 

prostředí je nicméně zcela neznámé pro člověka, který vstupuje do kultury nově. Právě tato 

nesrozumitelnost vyvolává pocity odcizení. Porozumění pravidlům organizačního prostředí umožní 

nováčkovi stát se plnohodnotným členem společnosti.  

 Na zmíněných základech jsou tvořeny další organizační prvky. Organizace má obvykle svůj 

specifický jazyk, který její členy sbližuje a usnadňuje jim dorozumění. Jazyk samozřejmě vychází z 

hodnot, norem a vztahů v organizaci. V organizaci existují také mýty, popř. se tradují historky. Jedná 

se často o přibarvené příběhy, které se odehrály v organizaci a které velmi významně odráží 

předpoklady, hodnoty a normy, jež jsou organizací zastávány. Výzkumníky jsou považovány za 

významný zdroj materiálu sloužícího k indikaci kultury (Lukášová, 2004). Pomocí historek jsou 

hodnoty v organizaci předávány novým členům. Zvyky, rituály a ceremoniály organizace nacházíme 

u příležitostí různých významných událostí, jako jsou narozeniny, oslavy, povýšení apod. Jejich 

význam opět spočívá v posílení sounáležitosti členů a jejich porozumění firemním hodnotám. 

Zvláště pro velké organizace jsou tyto prvky hodně významné. Organizační kultura má dále prvky 

hmotné, v nichž se také mohou odrážet její postoje ke světu, společnosti a svým zaměstnancům. 

Některé organizace si potrpí na ekologicky udržitelné vybavení, jiné naopak ohromují 

nejmodernějšími vymoženostmi. Zvláště architektura může být mocným zdrojem symboliky a silně 

odrážet její hodnoty.  
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 Zdravá firemní kultura má konkrétní pozorovatelné znaky. Urban (2003) nachází především 

následující tři. Firma podle něj působí uceleným dojmem, jako jeden tým. V takové společnosti je 

přítomna vzájemná důvěra a podpora a především společné směřování za jednotnými cíli. Tento 

stav je důsledkem sdílených hodnot jejích členů. Dalším znakem je otevřená komunikace, která 

přispívá k šíření hodnot i mezi nováčky a usnadňuje jejich konsolidaci. Otevřená komunikace také 

pomáhá předcházet případným konfliktům z nevyjasněných očekávání. Posledním znakem je silná 

motivace a organizační identita. Zaměstnanci jsou loajální a mají snahu prosazovat firemní cíle. 

Právě společné směřování za firemními cíli tvoří pozitivní a jednotnou organizační kulturu tak 

důležitou pro ekonomickou prosperitu společnosti. Je tedy v zájmu organizace kulturní hodnoty 

předávat nováčkům tak, aby zůstala zachována jednota a směřování organizace.  

 Pokud by nebyla sounáležitost pravidelně posilňována a podporována, mohlo by rychle 

dojít k rozpadu společnosti. V menších organizacích jsou prvky tvořeny dynamičtěji, zaměstnanci 

mají větší šanci přispět k jejich vytvoření. Ve větších organizacích bývají spíše prosazovány shora 

vedoucím managementem, aktivitami oddělení lidských zdrojů, popř. i oddělením interní 

komunikace. Oddělení lidských zdrojů má velký podíl na rozšiřování firemní kultury procesem 

náboru nových zaměstnanců. Kulturní hodnoty mohou být základem sestavení kompetenčního 

modelu, který se následně použije pro profil budoucích zaměstnanců. Při výběru zaměstnance na 

novou pozici jsou vybíráni již zaměstnanci, jejichž osobnostní rysy, dovednosti a schopnosti 

odpovídají organizační kultuře. Tyto kompetence oddělení lidských zdrojů následně pomocí 

rozvojových programů upevňuje u stávajících zaměstnanců. Preferované způsoby chování a jednání 

bývají odměňovány a tak se upevňují dále. Předávání organizačních hodnot je jedním z hlavních 

úkolů adaptačního programu.  

Zatímco na profesní výkon práce se člověk připravuje v rámci formálního vzdělávání již od 

dětství, ostatní stránky vstupu do pracovního života jsou pro něj zcela nové. Bylo již zmíněno, že 

jedna z důležitých součástí pracovní adaptace je adaptace na organizační kulturu. Ačkoliv je již 

v rámci výběrového řízení kladen důraz na soulad hodnot osobnosti s hodnotami vyznávanými 

v organizaci, obvykle je nutné ke kongruenci dojít v rámci adaptačního procesu. Nesoulad mezi 

hodnotami jedince a organizace způsobují následně pracovní nespokojenost, absentérismus, krize 

identity a fluktuaci. Znemožňuje také jedinci dosahovat maximálního potencionálního výkonu. 

Všechny tyto maladaptace jsou důsledkem stavu odcizení a anomie, které může nováček 

v organizaci zažívat. Tyto stavy jsou spojeny zpočátku s úzkostí, postupným poznáváním organizační 

kultury však odeznívají. Nováček se naučí rozumět i nevyřčeným pravidlům a stává se tak součástí 

organizace. Předpokladem samozřejmě je, aby nadřízený nováčka povzbuzoval v tvorbě 
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organizačního sebevědomí. Dále je zásadní, aby s novým zaměstnancem komunikoval tým a 

v rámci této interakce se tak mohly prvky organizační kultury přenášet. Přenos prvků organizační 

kultury může být podpořen pořádáním společenských setkání, ale i neformálním setkáváním členů 

týmu. Velký význam má v tomto procesu manažer, který pomocí své autority může vystupovat jako 

vzor člověka, který organizační hodnoty plně přijímá a respektuje.  
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II. Empirická část 
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6. Charakteristika a zaměření organizace  
 

Nejmenovaná bankovní společnost má na českém trhu velmi dlouhou historii. Svou činnost 

zahájila v roce 1825, přičemž na tuto tradici navázala v roce 1992. V roce 2000 se stala členem 

mezinárodní bankovní skupiny, kterou je poskytovatel finančních služeb sdružující bankovní 

společnosti ve střední a východní Evropě. Dle internetové prezentace se jedná o skupinu 

s největším množstvím klientů v této oblasti. Hlavní orientace skupiny cílí na nabídku produktů 

drobného bankovnictví, financování nemovitostní, obchod s privátními klienty a na služby pro malé 

a střední podniky.  

Těžiště obchodního zájmu bankovní společnosti je především v drobném bankovnictví, dále 

se silně orientuje na segment malých a středních firem a tzv. veřejný segment, což jsou města a 

obce. V oblasti drobného bankovnictví je na prvním místě na českém trhu, ačkoliv její pozici 

oslabuje vstup nových bankovních společností na trh. Celkový počet klientů přesahuje 5,3 milionu. 

Obchodní síť banky se skládá z 651 poboček.  

Bankovní společnost zaměstnává cca 10.000 zaměstnanců, kteří jsou uspořádáni do složité 

hierarchické struktury. Počet zaměstnanců má spíše klesavou tendenci vzhledem k probíhajícím 

restrukturalizacím směřujícím ke zvýšení efektivity organizace. Průměrný věk zaměstnanců je 39,30 

let a průměrná délka praxe je 9,9 let zaměstnaneckého poměru. Většinu zaměstnanců tvoří ženy, 

konkrétně 74,5 %, muži jsou zastoupeni v počtu 25,4 %. V pobočkové síti působí celkem cca 5.500 

zaměstnanců.  

V září 2013 byla fluktuace v pobočkové síti za období předchozích 12-ti měsíců stanovena 

na 16,34 %. Průměrná míra fluktuace přitom u firem s více než 100 zaměstnanci za rok 2012 byla 

11,5 %. Zdravá míra fluktuace bývá uváděna mezi 5-7 %. Nejvyšší hodnota fluktuace v pobočkové 

síti bankovní společnosti byla naměřena v Praze, kde přesahovala 20 %. Procento fluktuace ve 

zkušebním období po nástupu nového zaměstnance se drží poměrně nízko na 0,77 % v rámci 

pobočkové sítě v celé České republice. V rámci prvního roku zaměstnání je tato hodnota 4,23 %.  

Organizační struktura bankovní společnosti je výsledkem reorganizace, která probíhá již od 

roku 2001. Základní rozdělení banky je na centrálu a obchodní síť. Organizace je rozdělena do 

sedmi divizí, z nichž každá spravuje jinou oblast působnosti. Centrálové divize zabezpečují správný 

chod a podporu obchodní sítě. Divize centrálové se dále rozdělují na úseky, odbory, oddělení a 

týmy. Obchodní síť nacházíme pod Divizí 4 – Komerční bankovnictví a pod Divizí 5 – Drobné 
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bankovnictví. Obchodní (tedy pobočkovou) síť je rozdělena na oblast soukromého, korporátního a 

veřejného bankovnictví. Veřejné bankovnictví spravuje bankovní záležitosti klientů z řad měst a 

obcí. Korporátní bankovnictví je zaměřeno na malé a střední firmy a následně i na nadnárodní 

korporace. Soukromé bankovnictví obsluhuje fyzické osoby v rámci drobného bankovnictví. 

Obchodní síť se dělí na regiony, oblasti a další správní jednotky dle geografického umístění 

poboček.  

Každá divize má svá specifika a je tedy zapotřebí k zaměstnancům přistupovat dle specifik 

jejich umístění. Je tedy samozřejmé, že i adaptace nového zaměstnance se v jednotlivých divizích, 

případně i odborech liší. Tématem naší výzkumné práce je adaptace nového zaměstnance pro 

„béžovou banku“ v Divizi 5 – Drobné bankovnictví. Na obr. č. 1 je tato divize zvýrazněna oranžovou 

barvou.  

  Klienti jsou v drobném bankovnictví rozděleni podle svých potřeb a bonity do tří stupňů, 

aby společnost vyšla vstříc individuálním požadavkům segmentu klientů. Nejrozšířenější služby 

České spořitelny jsou zaměřeny na standartní klienty v drobném bankovnictví. Pro interní 

organizační potřeby je tento segment nazvaný právě„béžová banka“.   

Obr.č.1 Organizační struktura 
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„Béžový“ klient je běžným člověkem, který má založen u bankovní společnosti účet a 

využívá služby a produkty ze základního portfolia. Obvykle je jeho požadavkem správa a vedení 

účtu, bankovní převody, často mívá zájem o cestovní pojištění a menší úvěry. Jedná se o standartní 

úkony, které může provádět každá pobočka bankovní společnosti, na kterou klient přijde. V případě 

vyššího obratu na osobním účtu a přidružených specializovanějších požadavků, popř. v případě 

vyššího úvěru již klient spolupracuje s přiděleným osobním bankéřem. Standartní klient sice 

obvykle také spadá ke konkrétnímu poradci, ale své záležitosti si obvykle vyřizuje na pobočkách, 

které jsou v dané chvíli dostupné, u aktuálně přístupných bankéřů. Pro řešení svých záležitostí si 

obvykle nedomlouvá schůzky, ačkoliv i tuto možnost má.  

Segment „béžové banky“ drobného bankovnictví je základnou organizace, od níž odvíjí své 

nejčastější obchodní aktivity. Bankovní společnost má tuto základnu ze všech bankovních 

společností na českém trhu nejširší, tedy nejvíce klientů zabírá právě v této oblasti. Počet 

zaměstnanců v této oblasti tomuto stavu odpovídá. Právě obchodní dovednosti a odborné 

kompetence těchto zaměstnanců do značné míry určují prosperitu banky. Vzhledem k jejich 

množství a významu je tedy nutná rozvinutá podpora a péče o lidi v této pozici. Míra fluktuace u 

nováčků není vysoká, přesto je vhodné věnovat pozornosti stálému rozvoji adaptačního programu, 

aby došlo k vhodnému stupni akulturace a dlouhodobě efektivnímu výkonu práce a loajalitě ke 

společnosti.  
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7. Zaměření a cíle výzkumu 

7.1 Účel výzkumu     
 

Kvalitní adaptace na nové zaměstnání je dle mnoha výzkumů zásadní pro efektivní výkon 

práce v budoucnosti, kariérní rozvoj a loajalitu k zaměstnavateli. Bylo zmíněno, že adaptační 

program dále snižuje míru úzkosti a stresu, který nováček na pracovišti prožívá.  Slouží k předání, 

potvrzení a korekci psychologické smlouvy a díky tomu vyrovnává očekávání obou zúčastněných 

stran. Aby byl adaptační program opravdu efektivní, je nutné podpořit adaptaci ve všech jejích 

podobách, ať už se jedná o adaptaci na pracovní úkol, sociální či organizační adaptaci. Je 

samozřejmé, že každá organizace má svá specifika, na něž se zaměstnanec adaptuje, a stejně tak 

každá pozice obsahuje jiné klíčové a krizové momenty, které mohou nováčkovi dělat potíže. 

Adaptační program by tedy měl být „šitý na míru“ organizačním a profesním zvláštnostem a 

typickým aspektům pozice.  

Adaptační programy jsou součástí rozvoje a vzdělávání v mnoha organizacích a obvykle 

bývají řízeny oddělením lidských zdrojů. Na oddělení lidských zdrojů dochází nejen k analýze potřeb 

a vzniku programu, ale také z nich vychází řízení a hodnocení jeho kvality a efektivity. Vzhledem 

k tomu, že oddělení lidských zdrojů je součástí organizace, může docházet k riziku „profesní 

slepoty“, tedy stavu, kdy člen organizace není schopen nahlížet na její aspekty objektivně. 

Považujeme tedy za výhodné posoudit adaptační program i z hlediska externisty. 

Tato výzkumná práce si klade za cíl analyzovat adaptační program specifické pozice u 

konkrétní bankovní společnosti. Hlavní zaměření je zacíleno na vyhodnocení vnímané kvality 

stávajícího adaptačního programu bankovní společnosti jejími zaměstnanci. Vzhledem k velikosti a 

složitosti organizace a její kultury chceme zřetel posunout také na specifika organizační kultury a 

adaptaci na ni. Konečným cílem práce jsou návrhy možných intervencí v adaptačním programu, 

které budou jako zdroj inspirace předána oddělení lidských zdrojů společnosti.  

7.2 Dílčí cíle výzkumu     

 
Abychom mohli posoudit nastavení současného adaptačního plánu, je nutné jej poznat detailněji. 

Vzhledem k tomu, že se nováčci adaptují na konkrétní pracovní pozici, považujeme za důležité 

provést rozbor pracovní činnosti z hlediska klíčových činností a krizových momentů, které mohou 

hrát zásadní roli při adaptaci jedince. Rozbor nám tedy napomůže k prvnímu dílčímu cíli: 
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1. Identifikace klíčových momentů adaptačního plánu bankovního poradce.  

 

Znalost klíčových momentů samotné profese může napovědět, jaké budou hlavní oblasti adaptace 

zaměstnance a případné rizikové momenty. Můžeme se tedy díky tomu soustředit na druhý dílčí 

cíl: 

 

2. Analýza současného adaptačního plánu společnosti na pozici bankovního poradce.  

 

Náš zájem směřuje k zhodnocení nastavení a kvality stávajícího adaptačního programu. Protože 

organizace nemohla poskytnout data k vyhodnocení efektivity pomocí pracovních výsledků, 

směřuje náš zájem spíše na vyhodnocení vnímané kvality tohoto programu stávajícími 

zaměstnanci. Třetím cílem je tedy: 

 

3. Hodnocení stávajícího programu zaměstnanci společnosti.  

 

Každá organizace má svou specifickou kulturu a bankovní společnosti jsou známé důrazem na 

vysokou profesionalitu vystupování. Předpokládáme, že adaptace na organizační kulturu může být 

náročným úkolem vzhledem k odlišnostem, které má obor financí oproti jiným. Naším čtvrtým 

cílem je:  

 

4. Hodnocení adaptačního plánu vzhledem ke kulturním specifikům organizace.  

 

Na základě shromáždění informací o organizaci, její kultuře a stávajícím adaptačním programu 

chceme dojít k pátému cíli výzkumné práce: 

 

5. Navržení možností dalšího zkvalitnění stávajícího adaptačního programu.  

 

7.3 Validita, reliabilita a etika ve výzkumu 

 
Výzkum, který provádíme, má několik částí, při nichž využíváme různé zdroje informací a 

metody jejich zpracování. Využili jsme kombinovanou metodologii využívající především 

kvalitativní, ale i kvantitativní metody, které budou blíže popsány v následující kapitole. Tento 
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postup je zvolen proto, abychom dosáhli datové a metodologické triangulace. U kvalitativního 

výsledku je využití většího počtu metod, tedy triangulace, zásadní z hlediska validity výsledků 

(Hendl, 2005). Celý výzkum se dále drží zásad důvěryhodnosti, hodnověrnosti a potvrditelnosti. 

Hodnověrnost a důvěryhodnost zajišťujeme pomocí triangulace a konzultací, pro dosažení 

potvrditelnosti přikládáme v přílohách hrubá data a veškeré možné získané informace.  

Validita výzkumu je závislá na validitě jednotlivých použitých metod. Z tohoto důvodu je u 

dotazníku určena míra reliability, obtížnosti položek a vypočítány normy.  

Při vypracování práce jsou dodržovány zásady etických principů vědecké práce, tedy respekt 

a ohled vůči účastníkům, právo na informace, právo odstoupit z výzkumu a právo na soukromí a 

důvěrnost informací o účastnících (Ferjenčík, 2000). Některá data proto po konzultaci se 

zkoumanou organizací nemohou být uvedena.  

7.4 Fáze výzkumu 

 
Výzkum je v zásadě rozdělen do tří základních fází: přípravná, realizační a hodnotící. V rámci 

přípravné fáze bylo stanoveno téma a jeho teoretické zakotvení, formulovány cíle a očekávání, dále 

vytvářena metodika získávání informací a nakonec byly i vyhledány zdroje, kterými jsou informace 

získávány. Jedná se tedy o fázi teoretickou, jejíž příprava musí předcházet každé realizaci výzkumu, 

aby byl jasný směr a cíle zkoumání.  

Po stanovení metodiky a získání zdrojů je možné započít realizační fázi, která se skládá 

z několika dílčích kroků. Na počátku bylo nutné dobře se obeznámit s reáliemi organizace a její 

kulturou, k čemuž napomohla stáž na pracovišti a nestrukturované rozhovory se zaměstnanci. 

Důležitým zdrojem informaci pro tuto fázi bylo také studium firemní dokumentace. K těmto 

základům byla posléze přizpůsobena kvantitativní a kvalitativní metoda získávání informací, tedy 

dotazník a strukturovaný rozhovor.  

Hodnotící fáze obsahuje analýzu získaných dat a formulaci jednotlivých výstupů. 

Jednotlivými výstupy je tedy charakteristika pracovního místa pomocí rozboru pracovní činnosti, 

analýza organizační kultury společnosti, analýza dat získaných dotazníkem a rozhovory. Všechny 

dílčí výsledky jsou potom základem formulace dalších možností zkvalitnění adaptačního programu.  

 Jednotlivé fáze výzkumného procesu přehledněji zobrazujeme na obrázku č. 2.  
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Obr. č. 2 Fáze výzkumu 
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8. Použité metody      
                          

Pro výběr metod výzkumu bylo zapotřebí přihlížet k několika kritériím. Jedním z nich bylo 

zachování triangulace metod, která má zaručit vyšší validitu celého výzkumu. Dalším kritériem byl 

výběr metod, které poskytnou dostatečné množství informací pro analýzu stávající situace. 

Samozřejmě bylo také nutné přihlížet k možnostem, ke kterým organizace v rámci výzkumného 

projektu přistoupila. Uvážením těchto kritérií byly získány metody, které byly následně pro výzkum 

využity. Jednalo se o rozbor pracovní činnosti, studium firemní dokumentace, pozorování a 

nestrukturovaný rozhovor, dotazník adaptovanosti zaměstnance a polostrukturovaný rozhovor.  

8.1 Rozbor pracovní činnosti 
 
 Abychom zjistili, jaké jsou klíčové elementy práce bankovního poradce, využili jsme data 

získaná pozorováním a studiem firemní dokumentace k rozboru pracovní činnosti. Rozbor pracovní 

činnosti, popř. profesiografie dle Vronského (2012) také tvoří „rámec kritérií, jejichž 

prostřednictvím lze sledovat adaptaci nového pracovníka na novou pracovní funkci i na nové 

prostředí“ (Vronský, 2012, str. 149). Výsledky získané rozborem také identifikují podmínky, které 

musí poskytnout zaměstnavatel, aby se nováček mohl dobře adaptovat na jednotlivé požadavky a 

elementy pozice.  

Při rozboru jsme se drželi „Burešova schématu“ (Štikar, Riegel, Hoskovec, 2003, str. 269) pro 

sestavení profesiogramu, který je určen k analýze profese. Byly tedy analyzovány jednotlivé 

pracovní úkony, úkoly a proud profesionálních aktivit. Stanovili jsme také elementy, které jsou 

klíčové z hlediska úspěchu v pracovní pozici. Jsme přesvědčeni, že adaptační proces by měl být 

zaměřen právě na tyto elementy.  

 Z Burešova schématu jsme použili části, které jsou zaměřené na popis profese, kritéria 

úspěchu a vyhodnocení profese. Předpoklady úspěchu nejsou pro naše účely významné a návrhy 

na řešení se budou týkat spíše možných zlepšení adaptačního plánu, a tedy budou uvedeny 

v příslušné kapitole.  

8.2 Studium firemní dokumentace 

Tištěné materiály jsou dobrým zdrojem informací o statistických údajích, organizační kultuře 

a dalších informací faktického charakteru. Po dohodě s představiteli organizace je použito několik 

zdrojů dokumentačních zdrojů. Informace o fluktuaci jsou získané z tzv. „HR metrics“, oficiální 
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statistice o zaměstnancích vydané oddělením lidských zdrojů. K analýze organizační kultury jsou 

využity intranetové stránky určené zaměstnancům, především potom dokumenty týkající se 

organizační kultury jako takové, etiky a organizačních hodnot. Pro popis pozice bankovního poradce 

využíváme oficiální interní dokument popisující požadavky a kompetence této pozice. Jako další 

dokument je využit tzv. Vitality chart, podle něhož jsou vybráni respondenti v dotazníkové části 

výzkumu.  Poskytnuty byly i dokumenty určené nováčkům pro jejich orientaci po vstupu do 

zaměstnání – příručka Vítejte mezi námi, Průvodce adaptací bankovního poradce a Index poradce – 

adaptační plán.  

Organizace povolila využití dat z dokumentů, nikoliv však přetisk jejich plného znění.  

8.3 Pozorování a nestrukturovaný rozhovor                 

Pozorování je tou nejtradičnější metodou, kterou je možné získávat informace o okolním 

světě. Probíhá i bez cíle či struktury. Ferjenčík (2000) upozorňuje, že člověk pozoruje vždy pouze 

selektivním způsobem. Při nestrukturovaném pozorování tedy získáváme informace pouze o tom, 

co nás zaujme. Vědecké pozorování by mělo být strukturované, resp. plánovitě selektivní. I tehdy 

nicméně k určité limitaci pozorovaného jevu dochází.   

Pro výzkumný účel projektu bylo v první fázi využito polostrukturované pozorování spojené 

s nestrukturovaným rozhovorem s manažerem a nováčkem. Výzkumník se zúčastnil práce týmu 

jako participant, podílel se tedy na pracovních činnostech jako pozorovatel uvnitř týmu. Výzkumné 

osoby byly o účelu účasti výzkumníka na pracovišti informovány. Cílem pozorování bylo 

identifikovat klíčové komponenty práce bankovního poradce. Pořízení elektronického (audio či 

video) záznamu nebylo možné, organizace jej nepovolila z bezpečnostního hlediska (práce 

s citlivými daty klientů, bližší informace o aplikacích a softwarech potencionálně cenných pro 

konkurenci apod.). Tato metoda tedy nepřináší konkrétní výstupy a je použita pouze jako podpůrná 

pro následný rozbor pracovní činnosti, popis pozice a výchozí směr pro další metody.  

Pozorování probíhalo na pobočce České spořitelny v Jugoslávské ulici dne 12.12. 2013. 

Pozorovatel se účastnil týmové porady a následně stínoval standartní práci bankovního poradce na 

přepážce banky. Pozorování bylo zakončeno nestrukturovaným rozhovorem s manažerem pobočky 

a s nováčkem, který se na pobočce shodou okolností adaptoval.  

Rozhovor se týkal klíčových kompetencí, které výzkumník identifikoval při pozorování práce 

poradce. Následně výzkumník od manažera získal názor na stávající adaptační program. Nováček 

byl ve spořitelně pouze 1 měsíc a cílem rozhovoru bylo získat názor na adaptační program a 

případné potřeby, které jsou opomíjeny.  
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Informace získané pozorování a rozhovorem jsou shrnuty v popisu a charakteristice pozice 

bankovního poradce v následujícím textu. Zároveň jsou informace poskytnuté manažerkou brány 

v ohled při sestavování dotazníku, který je v dalším kroku distribuován mezi vynikající poradce.  

 

8.4 Dotazník adaptovanosti zaměstnance 

Pro dotazníkovou metodu jsme se rozhodli převzít metodu autorky Jitky Vybíralové 

(Vybíralová, 2008) ADAPO I. Pro naše účely jsme se metodu přizpůsobili tak, aby vyhovovala cílům 

výzkumné práce. Souhlasíme s předpokladem, že se adaptace „vyskytuje u lidí na kontinuu od 

nulové po plnou adaptovanost na konkrétní pracovní pozici“ (Vybíralová, 2008, str. 94). Původní 

metodu autorky přikládáme v příloze č. 1.  

Výzkumné potřeby se mírně lišily od potřeb, pro něž byla vyvinuta původní metoda. 

V metodě ADAPO I. Nacházíme následující faktory: 

1. adaptace na požadavky a nároky spojené s pracovní pozicí; 

2. adaptace na prostředí; 

3. adaptace na firemní kulturu, politiku a hodnoty; 

4. sociální adaptace. 

Náš dotazník tyto faktory využívá jako základ a částečně je pozměňuje. Pracujeme s těmi to 

faktory: 

1. Faktor A: adaptace na požadavky a nároky spojené s pracovní pozicí; 

2. Faktor B: adaptace na prostředí; 

3. Faktor C: adaptace na organizační kulturu; 

4. Faktor D: adaptace na pracovní tým (sociální adaptace); 

5. Faktor E: spokojenost s adaptačním programem. 

Zatímco první čtyři faktory (A – D) sytí adaptovanost zaměstnance, poslední faktor je zaměřen 

spíše na postoj zaměstnance k současnému adaptačnímu programu.  

U faktorů „Adaptace na požadavky a nároky spojené s pracovní pozicí“ a „Adaptace na pracovní 

tým“ zůstaly položky nezměněny. Změnu doznal název faktoru, který jsme konkretizovali na 

„adaptaci na pracovní tým“. Malou změnu jsme provedli u jedné z položky faktoru „Adaptace na 

prostředí“, konkrétně se jedná o položku „Vím, kde se nacházejí různá oddělení či pobočky naší 

firmy.“, kde jsme přidali dovětek „se kterými spolupracuji“. Tato úprava vychází z velikosti zkoumané 

organizace a široké síti pracovišť. Větší změny jsme si dovolili provést u faktoru „Adaptace na 
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firemní kulturu, politiku a hodnoty“. Byly vypuštěny následující položky: 

 Je mi jasná struktura řízení podniku, schéma společnosti (pozice managementu, jejich 

kompetence atd.).  

 Znám systém a možnosti odborného růstu, vzdělávání ve firmě.  

 Vím, jakých zaměstnaneckých výhod mohu využívat (např. benefity, bonusy, kafeterie, 

apod.) 

 Možnosti sebeuplatnění jsou ve firmě na optimální úrovni. 

 Znám postup podávání a vyřizování stížnosti zaměstnanců. 

Položky byly vypuštěny, protože jsou zaměřeny na zaměstnaneckou politiku, možný kariérní 

růst a etické procesy. Protože se naše práce orientuje více na organizační kulturu, byly tyto položky 

nahrazeny následujícími: 

 V práci používám jiná slova a termíny, jako bychom měli speciální firemní jazyk. 

 Znám příběhy o výjimečných událostech, které se ve firmě odehrály v minulosti. 

 Obdivuji některé kolegy/nadřízené za úspěchy, kterých v zaměstnání dosáhli. 

 Líbí se mi předměty s logem firmy, využívám je i v soukromí. 

 Znám vtipy, kterým může porozumět jen jiný zaměstnanec firmy. 

Tyto položky vycházejí z prvků organizační kultury, jak byly popsány v teoretické části, kapitole 

5.4.: Vliv organizační kultury na řízení lidských zdrojů. 

Poslední faktor „vnímaná kvalita adaptačního programu“ byl k dotazníku přidán autorkou 

výzkumu. Tento faktor nesytí adaptovanost zaměstnance, ale měří jeho postoje k současnému 

adaptačnímu programu.  

Změny doznal dotazník také v oblasti skórování. Rozhodli jsme se použít klasickou Likertovu 

škálu. Rod (2012) uvádí, že Likertova škála je jednou z nejspolehlivějších technik, kterým 

kvantifikujeme kvalitativní veličiny, zde tedy postoje. Položka, která nejvíce sytí faktor má hodnotu 

5, položka, která jej sytí nejméně má hodnotu 1.  

Znění Likertovy škály jsme zvolili následující:  

 

Tři z položek měly skórování reverzní. Konkrétně se jedná o položky: 

 Ještě potřebuji doplnit některé znalosti, abych mohl/a pracovat optimálně (A4). 

Zcela nesouhlasím spíše nesouhlasím nevím/ nejsem si jistý spíše souhlasím zcela souhlasím
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 Uvítal/a bych větší podporu a ochotu pomoci od ostatních kolegů (D7). 

 Myslím, že současný adaptační program může být ještě vylepšen./zdokonalen (E2). 

Otázky byly rozřazeny dle stejného klíče, který použila Vybíralová (2008). Nejprve tedy první 

otázky ze všech skupin, potom druhé otázky ze všech skupin a tak dále do vyčerpání všech otázek. 

Dosáhli jsme tedy toho, že vedle sebe nestojí otázky z téhož faktoru. Rozdělením otázek chceme 

dosáhnout snížení možného lžiskóru.  

Na závěr dotazníku jsme zařadili tři otevřené otázky zjišťující opět vnímanou kvalitu současného 

adaptačního programu. Jedná se o tyto otázky: 

 V čem nevyhovuje, nebo je nedostatečný současný adaptační program? 

 Jak by se dal vylepšit současný adaptační program? 

 Jaká součást adaptačního je podle Vás nejvíce efektivní, která nejméně, a proč? 

Původní metoda není standardizovaná, proto jsme se rozhodli pomocí získaného vzorku 

respondentů vypočítat reliabilitu faktorů formou testu split-half a cronbachova alpha. Nejprve jsme 

vypočítali obtížnost položek a jejich korelaci s hrubým skórem, následně byla reliabilita ověřena 

v procesoru SPSS. Byly rovněž vypočítány normy pro tyto škály.  Cronbachova alpha u všech faktorů 

přesahuje hodnotu 0, 7. Faktory A, B, D a E dokonce přesáhly hodnotu 0,8 a lze je tedy u vzorku 

respondentů považovat za vysoce konzistentní a reliabilní. Taktéž metoda split half pomocí 

Spearman-brownova vzorce ukázala hodnotu reliability u všech faktorů vyšší než 0,7. Metodu tedy 

u vzorku respondentů považujeme za reliabilní. Pro jednotlivé faktory dotazníku byly taktéž 

stanoveny normy pomocí McCallovy plošné transformace. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny 

v příloze č. 9.  

Dotazník byl administrován elektronickou formou vybraným respondentům. Výběr 

respondentů je blíže popsán v kapitole č. 9.: Popis výzkumných vzorků a strategie výběru. Nástroj 

administrace byl formulář na Google disku. Všem respondentům byl administrován stejný den, na 

vyplnění dotazníku měli k dispozici 14 dní, byla možná i individuální dohoda s výzkumníkem. Po 

sedmi dnech byl účastníkům výzkumu poslán připomínkový email s prosbou o vyplnění dotazníku. 

Otázky využité v dotazníku i původní metoda Vybíralové (2008) jsou k nahlédnutí v příloze č. 1 a 2.  

8.5 Polostrukturovaný rozhovor 

Pro zjištění informací o vnímané kvalitě současného adaptačního programu jsme zvolili 

metodu rozhovoru. Jedná se o metodu, která umožňuje tázanému spontánní projev a díky tomu 

dokáže poskytnout maximum informací (Štikar, Hoskovec, 2003). Rozhovor byl veden 



    72 
 

polostrukturovaně podle předem připraveného souboru otevřených otázek. Probíhal ve spíše 

formální atmosféře ve třech případech přímo na pracovišti respondentů, v jednom případě kvůli 

nemoci výzkumníka a časové vytíženosti respondenta telefonicky.  

Důraz v rozhovoru byl kladen na kvalitu současného adaptačního programu a průběh 

adaptace poradců na organizační kulturu. Otázky byly rozděleny do tří skupin: osobní otázky, 

otázky na adaptační program, otázky na adaptaci na pracovní tým a organizaci. Otázky jsme volili 

otevřené. Seznam otázek se nachází v příloze č. 3. V jednom případě bylo nutné rozhovor 

přizpůsobit okolnostem a veden byl spíše nestrukturovaně.  

Čas rozhovorů byl zvolen dle preferencí respondentů. Respondenti byli na počátku 

informováni o účelu získávání informací a etických pravidlech dodržených při výzkumu. Místo 

rozhovoru byla zasedací místnost na pobočce bankovní společnosti. Pro maximalizaci informativní 

výtěžnosti byly rozhovory se souhlasem respondentů nahrány na diktafon. Jejich přepisy jsou 

k nahlédnutí v příloze č. 12, 13, 14, 15. Přepisy jsou neupravené, vynechány byl pouze název 

organizace a případné identifikační znaky. Na konci rozhovoru byli respondenti ještě jednou 

ubezpečeni o anonymitě poskytnutých dat, a byly předány kontakty na výzkumníka pro případ 

dotazů nebo připomínek.  
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9. Popis výzkumných vzorků a strategie výběru 
Ve výzkumu pracujeme se dvěma skupinami respondentů pro získání větší škály informací, a 

abychom zabezpečili zdrojovou triangulaci. První skupinou jsou respondenti vybraní pro výzkum 

dotazníkovou metodou. Dotazník byl distribuován poradcům v obchodní síti drobného 

bankovnictví (tzv. „béžové bance“), přičemž respondenti byli vybráni nenáhodně účelovým 

způsobem.  

Cílem dotazníkové metody bylo získat informace o adaptovanosti současných zaměstnanců. 

Předpokládali jsme, že úspěšní zaměstnanci jsou dobře adaptovaní a zajímala nás míra jejich 

adaptovanosti v jednotlivých sférách adaptace. Při výběru respondentů jsme se tedy orientovali na 

zaměstnance považované za úspěšné ve výkonu své pracovní náplně. Tyto zaměstnance jsme 

identifikovali díky datům o rozložení členů týmu z hlediska potenciálu, které vede oddělení lidských 

zdrojů ve spolupráci s vedoucím obchodního týmu (tzv. Vitality chart). Jedná se o pracovníky, kteří 

mají vysoký růstový potenciál a stabilně přesahují plnění svého obchodního plánu. Na tabulce č. 2 

se nachází v pravém horním rohu a vidíme, že se jedná o 20 % nejlepších zaměstnanců.  

Pro účely výzkumu bylo oddělením lidských zdrojů nominováno 113 zaměstnanců z pražských 

poboček obchodní sítě, kterým byl rozeslán dotazník v elektronické podobě.  Návratnost dotazníku 

byla 27,4 %, tedy 31 dotazníků. Všechny dotazníky byly vyplněny bezchybně a bylo možné je využít 

k následné analýze dat.  
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Tabulka č. 2. Vitality chart – potenciál členů týmu 

 

Z celkového počtu 31 respondentů bylo 38, 7 % (12 osob) mužů a 61,3 % (19 osob) žen (graf 

č. 1). Průměrný věk respondentů je 35, 8 (graf č. 2). Oproti průměrnému poměru pohlaví 

v organizaci odpověděl relativně vysoký počet mužů. Průměrný věk respondentů se velmi blíží 

průměrnému věku všech zaměstnanců. Jeden z respondentů v organizaci pracuje méně než 1 rok, 

sedm respondentů 1-3 roky, jedenáct respondentů je zaměstnanci společnosti 3-5 let a dvanáct 

z nich více než 5 let (graf č. 3).  

  

Stabilní Rozvíjející se Vysoký potenciál

Potřebuje motivaci (Jsou to 

pilíře, výkonní, nemají zájem se 

posouvat na vyšší pozici)

Vynikající (Posun na novou pozici 

2-3 roky. Mají inovativní nápady, jsou 

ambiciózní, vyhledávají nové 

příležitosti)

Výjimečný (Posun na novou 

pozici 1-2 roky. Zkušenosti s projekty, 

rotací, mohou být zástupci, pracují na 

sobě a chtějí růst.) 

20%

Potřebuje zlepšení a 
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70%
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Neuspokojivý (Nesplnil Akční 

plán, následuje ukončení pracovního 

poměru)
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Graf č. 1. Pohlaví respondentů 

 

Graf č. 2. Věk respondentů 

 

Graf č. 3. Počet let v organizaci 

 

 

Druhá skupina respondentů byla oslovena se žádostí o rozhovor. Jednalo se o manažery 

(vedoucí obchodního týmu) poboček bankovní společnosti z Prahy a Karlovarského kraje, jejichž 

kontakty poskytlo oddělení lidských zdrojů společnosti. Celkem bylo osloveno 34 manažerů, z nichž 

s rozhovorem souhlasilo pouze 5 respondentů, přičemž 1 z respondentů schůzku nakonec zrušil. 

Rozhovor byl tedy proveden se čtyřmi respondenty (R1-4). Přehled respondentů uvádíme v tabulce 

č. 3. 
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Tabulka č. 3. Přehled respondentů 

 

pohlaví délka působení v organizaci působení v manaž. Pozici
počet 

podřízených

R1 ž 2 1 rok 6

R2 ž 7 3 roky 2

R3 ž 20 2 roky 8

R4 m 22 11 let 13
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10. Výsledky  

10.1 Popis a charakteristika pozice bankovního poradce 
 
Popis a celková charakteristika profese 

 Bankovní poradce pro mass market (dále BP, poradce) je obchodník v bankovní společnosti, 

který pečuje o klientelu přicházející na bankovní pobočku a prodává bankovní produkty 

společnosti. Jedná se o tzv. řadovou, přepážkovou pozici.  

 Bankovní poradce především pečuje o klientelu, která přichází přímo z ulice do pobočky 

bankovní společnosti s konkrétními požadavky. Tyto požadavky v rámci své odborné způsobilosti 

řeší, nebo je předává k řešení specializovaným oddělením společnosti. Aktivně klientům nabízí 

produkty bankovní společnosti a tyto produkty prodává. Pečuje dále o klienty, které má ve svém 

portfoliu, sjednává si s nimi schůzky za účelem prodeje bankovního produktu.  

 

Úkoly a podúkoly 

 Hlavními úkoly bankovního poradce (dále jen BP) jsou zjišťovat a naplňovat potřeby klientů 

a prodávat bankovní produkty. BP dostává požadavky od klientů z několika zdrojů – elektronickou 

poštou, telefonicky a osobním stykem s klientem.  

 Jedním z podúkolů je zajistit řešení požadavků z emailové schránky. Požadavky jsou 

chronologicky analyzovány z hlediska možnosti řešení. Pokud je BP schopen samostatného řešení, 

učiní tak iniciací bankovní operace ve specializovaném softwarové aplikaci bankovní společnosti. 

Pokud daný požadavek překračuje jeho pravomoci, úkol předává příslušnému oddělení. Pravomoci 

jsou formálně určeny vedením banky pro každou jednotlivou pozici. Obsahují celou škálu kritérií – 

některé se týkají typu nebo finančního ekvivalentu požadavku klienta, jiné se dotýkají odbornosti 

zaměstnance.  

 Dalším je péče o klienty v portfoliu bankovního poradce. Klienty bankovní poradce získává 

přímo, když k němu přicházejí z ulice a dohodnou se na další spolupráci. Portfolium klientů také 

může převzít od odcházejícího zaměstnance, aby byla zajištěna kontinuita péče. S klienty v 

portfoliu je v častějším kontaktu, telefonickém nebo emailovém. V tomto kontaktu zjišťuje aktuální 

potřeby těchto klientů a nabízí individuálně navržené řešení těchto potřeb v podobě produktů 

alternativních k těm, které klienti využívají. K zjišťování aktuálních potřeb také s těmito klienty 

dojednává osobní schůzky, aby byl zajištěn osobní vztah a upevněna loajalita klienta k bankovnímu 

poskytovateli. Klienti z portfolia bankovního poradce sami aktivně telefonicky či emailem 
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kontaktují, za účelem poradenství, nebo když mají požadavek týkající se bankovního ústavu.  

Velmi důležitým podúkolem je řešení požadavků klientů, kteří na pobočku přicházejí rovnou 

z ulice. Mohou patřit do portfolia jiného BP, mají ale možnost přijít na jakoukoliv jinou pobočku 

bankovní společnosti s aktuálním problémem. Tito klienti bývají vyvoláváni hlásným číselným 

systémem k jednotlivým přepážkám bankovních poradců. V hlásném číselném systému již mohou 

orientačně zvolit, jakou službu budou požadovat. BP na obrazovce počítače vidí, kolik klientů čeká v 

řadě a pokud je jich více než pět, měl by číslo klienta vyvolat. Přicházejícího klienta vždy pozdraví, 

představí se a zjistí, za jakým účelem na pobočku přichází. Následně jej požádá o identifikační 

průkaz a pomocí identifikačních údajů vstoupí do bankovního profilu v elektronickém systému. Zde 

vidí bankovní produkty, které klient využívá a transakce, které provádí. Na základě konkrétního 

požadavku potom iniciuje bankovní transakce, zajišťuje prodej bankovního produktu včetně 

smluvní dokumentace, poskytuje žádané informace, zjišťuje aktuální klientské potřeby. Na základě 

zjištěných potřeb následně nabízí další vhodné produkty. Pokud požadavek z nějakého důvodu 

přesahuje pravomoc BP, předává jej dalším oddělením. Může se jednat například o předání 

požadavku hypotéčnímu centru, privátním poradcům, oddělení schvalování úvěrů atd. Časté bývají 

stížnosti klientů na služby bankovní společnosti. Tyto stížnosti bývají předávány vedoucímu 

pobočky, případně vyšším instancím. V případě opakovaných stížnosti nebo na žádost klienta jsou 

stížnosti předávány ombudsmanovi bankovní společnosti. BP čerpá informace pro poskytování 

poradenství z vlastních zdrojů profesionální odbornosti, nebo využívá telefonní poradenskou linku 

pro zaměstnance bankovního ústavu.  

 Hlavní povinností a cílem práce BP je dosahovat zisku, jehož výše je pro každé hodnotící 

období předem určena pro celý pracovní tým.  

 

Profesionální činnosti a jejich části 

 Práce BP je profesionálně náročná vzhledem k šíři požadavků, se kterými přicházejí klienti 

na pobočku. Portfolio bankovních produktů a služeb se stále obměňuje a roste. O nových 

produktech bývají pořádána školení a informace jsou k dispozici na firemním intranetu a v den 

jejich zavádění jsou zaměstnanci upozorňováni na tento fakt v aktualitách. Stávající bankovní 

produkty jsou také často obměňovány, aby vyhovovaly požadavkům klientů a vyvíjejícímu se 

konkurenčnímu trhu. Je tedy nutné podržet si tyto změny a novinky v paměti a být dobře 

obeznámen s jejich specifiky. Hlavními oblastmi, které BP musí obsáhnout, je problematika 

ukládání peněz, spoření, úvěrů a doplňkových služeb, jako je zdravotní pojištění investování atd. V 

každé z těchto oblastí se nachází velké množství možností, které jsou vždy určeny pro typickou 
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skupinu klientů. V případě ukládání se jedná o otevírání a správu běžných bankovních účtů, přičemž 

tyto mohou mít různé varianty. V rámci spoření se nabízí různé typy spořicích účtů, které mohou 

mít i specifické účely, např. spoření na penzi. Úvěrové produkty zahrnují nejrůznější půjčky, 

účelové, nebo přidružené k platebním kartám. Také hypotéky jsou určitým druhem půjčky, v 

bankách však bývají odděleny a jejich správu zajišťuje speciální hypotéční centrum. BP však musí 

mít určité povědomí i o této problematice, aby mohl klientovi obecně poskytnout informace i v 

těchto záležitostech. Dobře obeznámen musí být o dalších službách, které banka nabízí. Důležitou 

součástí profesní odbornosti je zjišťování potřeb klienta. Pomocí rozhovoru s klientem zjišťuje 

nenásilně aktuální situaci klienta a na základě zjištěných informací nabízí nejvhodnější typ služby. 

BP spolupracuje s dalšími odděleními banky a do rámce profesní odbornosti tak můžeme zahrnout 

i povědomí o tom, na koho se v jakém případě obrátit. Bankovní společnosti bývají velké a složitě 

strukturované a obeznámenost s informační sítí je pro výkon práce zásadní.  

 

Návaznosti a interakce profesních činností a jejich částí 

 BP pracuje obvykle zároveň s klientem a počítačem. Návaznost pracovních úkolů vyplývá z 

nutnosti efektivně zpracovat klientův požadavek a prodat vhodný bankovní produkt. Po vyvolání 

klienta k přepážce BP nejprve zjišťuje, s jakým požadavkem klient přichází, vyptává se i na aktuální 

pracovní situaci, finanční plány do budoucna. Při rozhovoru za pomocí identifikačních údajů 

vstupuje do bankovního softwaru, kde vidí bankovní produkty a provedené transakce klienta a 

může si tak dotvořit představu o klientovi a jeho potřebách. V mezích své působnosti provádí 

bankovní operaci, kterou klient vyžaduje, nebo vysvětluje klientovi nutný další postup při předávání 

požadavku jiné instanci. Provedené bankovní operace smluvně zajistí a s klientem podepíše. V 

průběhu setkání, ale především na závěr může klientovi nabídnout produkt, který by odpovídal 

jeho potřebám. S klientem se může také dohodnout, že s ním bude spolupracovat i nadále. Pokud 

klient souhlasí a podepíše dohodu v tomto smyslu, může jej oslovovat s vhodnými bankovními 

produkty i v budoucnosti. Také klient se na BP může kdykoliv adresně obrátit i telefonicky nebo 

emailem, když potřebuje cokoliv řešit. Telefonické a emailové požadavky takových klientů opět řeší 

v bankovním softwaru, nebo předává k řešení jiným oddělením. Každou komunikaci s klientem BP 

zapisuje do aplikace napojené na software, takže u každého klienta má banka k dispozici historii 

proběhlých interakcí a jejich účelů. Každá komunikace s klientem musí být zaměřena na klientskou 

spokojenost a zároveň bankovní zisk.  
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Popis průběhu uceleného opakovaného pracovního cyklu 

 Směny BP na jednotlivých pobočkách banky mohou být odlišné v závislosti na otevírací 

době pobočky a personálnímu stavu. Obvykle přichází BP na pracoviště v 8 – 8:30 ráno. Od 8:30 – 

8:50 probíhá porada, kterou vede manažer pobočky. Porady bývají různorodé – manažer předává 

novinky, které získal od vedení, informuje tým o postupu v plnění plánu a možnostech vylepšení 

práce, řeší případná specifika v aktuálním pracovním dni či další záležitosti 

technickoadministrativního typu. Pokud potřebuje BP řešit záležitost týkající se práce, týmu atd., 

může se při poradě vyjádřit a dohodnout na dalším postupu. Po poradě se poradce odebírá na své 

pracovní místo a prochází si emailovou schránku, nebo pročítá aktuální informace na 

zaměstnaneckém intranetu. Pobočka se otevírá v 9:00 a klienti si v číselném hlásném systému 

odebírají pořadová čísla. BP vidí tato čísla na svém počítači a stiskem tlačítka si klienta přivolá ke 

své přepážce. Klienta pozdraví, představí se a naváže komunikaci za účelem zjištění požadavku a 

případných aktuálních potřeb. Zároveň otevírá v počítačovém softwarové aplikaci profil klienta. 

Podle typu požadavku v této aplikaci rovnou operaci zpracovává nebo vysvětluje klientovi, jaký je 

nutný následný postup. Pokud si není jistý s nějakou informací, volá na informační linku, kde mu 

kolega z poradenského oddělení přesnou informaci zjistí a sdělí. Po vyřešení požadavku nabízí 

klientovi další službu nebo produkt banky, nebo se klienta ptá na další potřeby. Pokud klient o nic 

dalšího nemá zájem, rozloučí se s ním. V případě, že má klient zájem, zařazuje jej do svého portfolia 

klientů pro další spolupráci. Pokud je na pobočce velký počet klientů, věnuje se přednostně 

klientům, kteří jsou přítomni. V případě menšího počtu klientů vyřizuje požadavky, které přichází 

do emailové schránky. Tyto požadavky opět řeší v elektronické aplikaci podle svých kompetencí, 

nebo je postupuje k řešení jiným oddělením. Kdykoliv v průběhu popsaných činností jej může 

kontaktovat klient i telefonicky. BP je povinen telefon zodpovědět, a pokud se mu nemůže ihned 

věnovat, dohodnout se s klientem na vhodný čas, kdy mu bude moci zavolat. Těmto klientům také 

telefonuje v případě, že má časový prostor mezi setkáními s klienty, kteří jsou přítomno fyzicky. BP 

se také během dne může cíleně sejít v dohodnutý čas s klientem, kterého má ve svém portfoliu a 

kterého za účelem schůzky kontaktoval. Samozřejmě může schůzka vyjít z intence klienta. Tyto 

schůzky jsou jasně zaměřené a BP na ně může být připraven. Obvykle se týkají prodeje bankovního 

produktu a smluvního zajištění transakce. Taková schůzka může probíhat přímo u přepážky, nebo 

bývají k dispozici soukromější zasedací místnosti. Po ukončení každého kontaktu s klientem zapisuje 

BP účel a průběh interakce do aplikace k uchování historie styku s klientem. Případné podepsané 

smlouvy nebo jiné dokumenty uskladňuje do složky klienta, která je uložena v bankovním archivu. 

Pokud klient patří do portfolia jiného poradce, odesílá dokumenty poradci interní poštou. V 
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případě, že má BP vyřešeny všechny aktuální požadavky, může se věnovat nabídkovému 

telefonování a sjednávání schůzek s klienty z portfolia. Kdykoliv však je v pořadí větší počet klientů, 

je povinen vyvolat číslo a klienta si přivolat k přepážce. Tyto aktivity probíhají podle aktuálních 

potřeb v průběhu celého pracovního dne. Během pauzy na oběd odchází BP z pracoviště. Na konci 

pracovního dne reviduje, zda jsou všechny požadavky ukončeny a kontroluje naplánované aktivity 

na následující pracovní den.  

 

Kritéria úspěchu v profesi, profesionálních činnostech  

Práce BP probíhá ve velké části za pomocí komunikace s klienty, hlavním kritériem úspěchu 

je tedy schopnost efektivní komunikace v různých situacích. BP musí být schopen navázat s 

klientem vztah, díky kterému bude podpořena důvěra klienta v bankovní instituci a jeho loajalita. 

Poradce reprezentuje tvář bankovního institutu a v tomto ohledu je na něj kladena velká 

zodpovědnost. Kritériem profesionálního úspěchu v tomto ohledu je tedy dobré a příjemné 

vystupování a vyspělé komunikační dovednosti. Vzhledem k širokému spektru klientů musí být BP 

dostatečně empatický, aby byl schopen postihnout potřeby klienta a naladit se na něj. 

Přizpůsobuje také svůj jazyk, aby byl klientům srozumitelný. Z těchto bodů je patrné, že kritériem 

úspěchu jsou dobré sociální dovednosti. Tyto dovednosti využívá také v kontaktu s kolegy na 

odděleních, s nimiž spolupracuje na řešení požadavků, a kolegy na pracovišti.  

Vzhledem k velkému množství informací o nových produktech a službách je zapotřebí, aby 

měl BP rozvinuté kognitivní schopnosti a dobrou paměť. Informace si nejenom zapamatovává, ale 

musí je správně aplikovat u klientů tak, aby reálně uspokojil jejich potřeby.  

Při práci s finančními zdroji klientů je zásadní, aby měl BP zralou, morálně vyspělou 

osobnost. Vzhledem k tomu, že klienti obvykle nejsou finančně gramotní tak, jako BP, bylo by 

snadné je oklamat nebo dokonce okrást. V každodenní práci se BP setkává často s eticky spornými 

případy, kdy se musí řídit vlastní intuicí a klientovi poradit podle svého nejlepšího svědomí.  

Většina pracovních úkonů probíhá u počítače, proto je gramotnost v tomto ohledu nutným 

předpokladem vykonávání profese. Aplikace se navíc vyvíjí a často mění, proto musí být poradce 

značně adaptabilní a schopný rychlého učení.  

Úspěch BP je měřen především pomocí revize plnění obchodního plánu. Uvedené faktory 

tedy přispívají k tomu, že poradce prodává bankovní produkty a generuje tak společnosti zisk. 

Finanční cíle jsou určeny pro hodnotící období trvající 3 měsíce, v průběhu se revidují. Na konci 

hodnotícího období bývá výsledek vyhodnocen společně s manažerem.  
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Inventář činnostních elementů, které jsou z hlediska kritéria úspěchu uzlové 

 Navázání vztahu s klientem 

 Zjištění potřeb klienta 

 Vyřešení situace s problémovým klientem 

 Precizní zpracování požadavku 

 Nabídka a prodej produktu 

 Orientace v počítačových aplikacích 

Stanovení optimální metody řešení uzlových elementů 

Pro navázání vztahu s klientem je vhodné dodržovat základní pravidla mezilidského 

kontaktu. BP má každého klienta pozdravit, představit se jménem a vlídným způsobem zjistit, za 

jakým účelem přišel na pobočku. V průběhu konverzace jej oslovuje jménem, aby kontakt udržel. 

Usmívá se a vychází klientovi maximálně vstříc v rámci stanovených pravidel.  

Pro zjištění potřeb klienta se používají přímé otázky, je vhodné pomocí lehké konverzace 

téma rozvinout, aby poradce pochopil motivaci k požadavku a mohl jej tak co nejlépe zpracovat. BP 

se musí pokusit naladit na klientovo nastavení, aby se s ním dostal do užšího kontaktu a lépe jeho 

intencím porozuměl. Pochopení problému si může ověřit ujišťovací otázkou nebo zopakováním 

klientova požadavku. Je vhodné komunikační dovednosti podpořit nabídnutím formálního kurzu, 

který je na rozvoj tohoto typu dovedností zaměřený.  

Tzv. problémoví jsou ti klienti, kteří přichází s negativním emočním naladěním a vyvolávají 

konflikty. Může se také jednat o opakované bezpředmětné stěžování na standartní postupy. 

Problémoví klienti používají jako formu komunikace i vyhrožování či zastrašování. Komunikace s 

klientem musí být i za těchto podmínek vstřícná a věcná. Klientovi je zapotřebí asertivně a klidně 

vysvětlit situaci. Pokud se jedná o řešitelnou situaci, je vhodné ji prioritně vyřešit. V případě 

pochybení banky je zapotřebí omluva a kompenzace. V každém případě je vhodné k 

problematickým klientům přivolat vedoucí pobočky, případně navrhnout možnost stížnosti u 

ombudsmana. V případě situace hrozícího fyzického násilí bývá na pobočkách ostraha, kterou je 

možné přivolat. BP může projít kurzem asertivního jednání, které vylepší jeho schopnost orientovat 

se v podobných situacích.  

Zpracování běžných požadavků je poměrně rutinní záležitostí administrativního charakteru. 

Je zapotřebí věnovat i rutinním záležitostem maximální pozornost, protože pochybení může mít za 

následek klientovu finanční ztrátu. BP pracuje s citlivými daty, a proto musí zabezpečit, aby bylo 

všechno zpracováno správně a pečlivě a by v žádném případě nedošlo k úniku těchto informací z 
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banky. Veškeré dokumenty obsahující citlivé údaje se skartují, není možné je vyhazovat do odpadu.  

Prodej bankovních produktů je hlavním cílem práce BP a proto je nutné, aby měl dobré 

obchodní dovednosti. Tyto dovednosti zahrnují asertivitu, sociální dovednosti a do určité míry i 

schopnost manipulace. Tyto dovednosti je možné částečně trénovat pomocí kurzů. Uzavřený 

obchod je také výsledkem dobře navázaného vztahu a naladění se na potřeby klienta.  

Počítačové dovednosti je možné natrénovat pomocí výukových kurzů. Samozřejmě je při 

práci s nimi opět důležitá preciznost práce. Práce s počítačovými systémy může být rutinní a 

monotónní a proto je soustředěná pozornost zásadní pro bezchybnou práci.  

 

Psychologická analýza atypického průběhu činnosti a mimořádných událostí v pracovní činnosti 

 V profesi bankovního poradce není jednoduché identifikovat atypické situace, protože práce 

je velmi různorodá a každý klient přichází se specifickým problémem. Do atypického průběhu 

činnosti můžeme zařadit setkání s problémovým klientem, ačkoliv tato setkání probíhají nejméně 

jednou týdně. V situaci s problémovým klientem je zásadní zachování emoční stability a nabídnutí 

adekvátního řešení situace, aby klient odcházel spokojený. Do určité míry se jedná o povahový rys 

osobnosti, je ale možné dovednosti spojené s náročnou mezilidskou situací trénovat.  

Ačkoliv je práce procesně organizovaná tak, aby nedocházelo k nahromadění práce, může 

nastat situace, kdy je zapotřebí rychle obsloužit větší množství klientů, zároveň však musí bankovní 

poradce věnovat pozornost i dalším zdrojům požadavků. K takové situaci může dojít v případě 

nedostatečných personálních zdrojů, dlouhodobějších i krátkodobých (v případě nemocí apod.). 

Zároveň se však může jednat i o náhodnou situaci, popř. zvýšený zájem klientů v návaznosti na 

reklamní kampaň bankovní společnosti nebo její konkurence. Situace působí jako silný stresový 

faktor, na nějž bankovní poradce musí zareagovat zachováním klidu, stanovením priorit úkolů a 

plánováním pracovních aktivit. Prioritizace je částečně nastavena i formálně. V případech, které 

nejsou ošetřeny procesními pravidly, se rozhoduje bankovní poradce na základě svých 

profesionálních znalostí a zkušeností.  

 Atypické situace v pracovním životě mohou dále nastat při živelných pohromách nebo i 

obyčejném výpadku proudu. Pro chování a jednání v takových situacích jsou stanovena procesní 

pravidla. Aby zabránil projevům paniky a možnému poškození zdraví či majetku, měl by poradce 

tato pravidla dodržovat. Následování pravidel napomůže strukturovanému chování a zamezení 

rozšíření paniky a výpadkovému chování.  

Procesní pravidla jsou také stanovena pro situaci, kdy bankovní pobočku ohrožuje zloděj 

nebo jiný útočník. V situaci ohrožení se vyplavuje velké množství stresových hormonů a jedná se o 
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vysoce traumatizující zážitek. Tato atypická situace je bezesporu jedna z nejvíce nebezpečných. 

Poradce se má chovat tak, aby neohrozil zbytečně své zdraví a život, popř. zdraví a život ostatních. 

Majetek společnosti stojí až na druhém místě za ochranou přítomných osob. I když většina těchto 

situací proběhne bez poškození fyzického zdraví, hrozí velké riziko rozvoje posttraumatického 

syndromu. Poškození zaměstnanci mají možnost využít smluvního poskytovatele zdravotních služeb 

společnosti.  

Nebezpečné jsou i situace vyhrožováním bombovým útokem, které se také mohou alespoň 

1x ročně odehrávat. Obvykle bývá zvýšena ostraha objektu i pracovní plochy a nedochází ke změně 

pracovních aktivit. I tato situace je na úrovni psychického prožívání velmi zatěžující. Pokud by 

vyšetřování ukázalo reálnost ohrožení, dochází k evakuaci pracoviště podle stanovených pravidel. 

Opět zde dochází ke vzniku traumatu a nebezpečí rozvoje posttraumatického syndromu.  

 

Pracovní úkony  

 Výkon práce bankovního poradce je vázán na pracovní stůl a počítač. V některých 

pobočkách je obojí umístěno za přepážkou, k níž přichází klienti. V nově rekonstruovaných 

pobočkách jsou přepážky vyměněny za pracovní stoly, u kterých se může klient usadit. Práce je 

relativně statická, většina úkonů se provádí vsedě. Úkony zahrnují psaní na klávesnici a pohyb myší 

po obrazovce a mezi počítačovými aplikacemi. Některé aktivity vyžadují opuštění pracovního místa, 

jedná se obvykle o tisk dokumentů nebo kopírování. Z fyzického hlediska je tedy práce monotónní 

a způsobuje jednostrannou zátěž na organismus. Náročnější úkony probíhají mentálně a zahrnují 

analýzu situace, využití paměti a logického uvažování pro navržení vhodného řešení požadavku.  

 

Komponenty činnosti 

 Hlavní  činností je osobní styk a osobní, telefonická či písemná komunikace s klienty.  

Navázání osobního vztahu je první komponentou činnosti, která je navázána na mezilidské 

interakce. Navázání pozitivního vztahu vyžaduje sociální dovednosti a příjemné vystupování, aby 

bylo možné s klientem navázat oboustranně prospěšnou komunikaci. Kromě zmíněných dovedností 

je nutné i správné a přiměřené vyjadřování a profesní i osobnostní zralost. Vztah bývá navazován 

při osobním kontaktu na pobočce bankovní společnosti. Každá komunikace má začínat pozdravem 

a představením. Následují otázky ke zjištění potřeb a k definování požadavku klienta. Po vyřešení 

požadavku následuje nabídka produktu či služby. Předchozí zjištění informací umožní poradci zvážit 

možnosti klienta a podle toho nabídnout opravdu potřebný a vhodný produkt. Obchodní 

komponenta činnosti vyžaduje, aby byl poradce schopný cíleně klienta přesvědčit o výhodách 
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nabízeného produktu. Tato fáze je samozřejmě jednodušší, pokud má klient v poradce důvěru 

vycházející z navázaného vztahu. Úspěšný prodej je dále podpořen asertivitou prodejce a jeho 

komunikačními dovednostmi. 

 Na konci schůzky se BP s klientem rozloučí a nabídne mu spolupráci v budoucnosti nebo si s 

ním dohodne další setkání. V průběhu rozhovoru oslovuje klienta jménem, snaží se mu přiblížit 

stylem vyjadřování a i celým postojem těla vyjadřuje zájem o klienta a plnou pozornost.  

 Podobné styly jednání uplatňuje poradce i při komunikaci telefonické či emailové. V každém 

typu komunikace je zapotřebí zachovat kultivované a srozumitelné vyjadřování v souladu s 

organizační kulturou. BP v tomto ohledu vystupuje jako reprezentant bankovní společnosti.  

 Pro obnovení a udržení vztahu s klientem jej může aktivně oslovovat s nabídkou 

konkrétního produktu nebo s dotazem po aktuální situaci. Poradce by měl udržovat vztah se všemi 

svými klienty, častěji jej ale posiluje především u klientů, kde je vyšší pravděpodobnost uzavření 

smlouvy.  

Významnou komponentou činnosti je provádění bankovních operací na profilech klientů (v 

jejich účtech). Pro tuto práci je zásadní soustředěnost a preciznost. Poradce musí být schopný 

kvalitně zaměřovat pozornost a rozdělovat ji mezi relevantní podněty.  

 Při zpracovávání požadavků někdy poradce spolupracuje s kolegy z jiných oddělení. V rámci 

této komponenty je pro něj zásadní, aby znal informační toky, místa zdroje informací a kontaktní 

osoby, na něž se může v různých záležitostech obracet. Hlavní komunikace probíhá s oddělením 

hypoték, oddělením privátního bankovnictví, s oddělením schvalování úvěrů a se zaměstnaneckou 

poradenskou linkou.  

 

Individuálně odlišné pracovní způsoby 

 Každý poradce komunikuje s klienty v rámci pravidel daných organizační kulturou 

individuálně specifickým způsobem závislým na jeho charakteru, temperamentu, sociálních 

dovednostech a odborných zkušenostech. Individuální bývá také pracovní tempo, ačkoliv nesmí být 

příliš pomalé vzhledem k objemu zpracovávaných požadavků. V rámci klientských požadavků se 

může bankovní poradce na základě vlastních odborných preferencí zaměřovat na specifickou oblast 

(např. úvěry). Tímto způsobem se může postupně stát specialistou na konkrétní požadavky a 

posunout se tak v kariérním žebříčku. Velké možnosti individuálního nastavení práce nejsou možné, 

protože služba klientovi by měla být jednotná na všech pobočkách bankovní společnosti.  

 

Klíčové elementy práce vzhledem k adaptaci zaměstnance 
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 Nováček je při adaptaci pro výkon profese BP vystaven několika hlavním úkolům. Zásadní 

část jeho práce probíhá pomocí komunikace a navazování vztahu s klientem. V průběhu adaptace si 

tedy musí osvojit způsoby komunikace a jednání, které vedou k uzavření obchodu a zároveň jsou 

schvalované organizací v rámci její kultury. Organizační kultura v bance se vyznačuje velkým 

důrazem na profesionalitu a serióznost a přijetí role bankovního profesionála je předpokladem pro 

výkon této práce. Při adaptaci také mají být budovány sociální dovednosti nováčka, nutné pro 

komunikaci se všemi typy klientů. Především v komunikaci s problémovým klientem je důležitá 

odolnost vůči stresu a přiměřená míra asertivity. Tyto elementy by tedy měly být v adaptaci 

zohledněny. Asertivita je také dobrým předpokladem pro rozvoj prodejních dovedností, nováček ji 

tedy v adaptaci buduje z mnoha důvodů.  

Další zásadní částí adaptace je nutnost osvojení informací o aplikacích, v nichž nováček 

bude pracovat, a produktech, které bude prodávat. Zde klade adaptace velké nároky na paměťovou 

kapacitu budoucího BP a schopnost rozvahy. Přísun velkého množství informací může na nováčka 

působit zahlcujícím dojmem a zvýšit míru jeho úzkosti a stresu. Proto je nutné pro předávání 

informací sestavit vhodný plán a nováčka seznámit s pocity, které mohou celou adaptaci 

doprovázet.  

 

10.2 Analýza organizační kultury 

 Nejmenovaná bankovní společnost je organizace s velkým množstvím členů a jako taková 

musí být organizována a strukturována podle jasných pravidel, aby nedošlo jejímu vnitřnímu 

rozkolu či rozpadu. Je to tedy kultura funkčního typu, která se soustředí na hierarchii, byrokracii a 

procesy.  Je orientovaná na klienta. Funguje zde spíše mocenská, procesní kultura. Můžeme se zde 

v praxi setkat s riziky procesní kultur, mnoho času i energie se investuje do jednání o podobě 

procesů. Relativně často dochází k nejrůznějším reorganizacím, jejichž cílem je zefektivnit 

fungování banky a snížit přebujelou byrokracii. Ve společnosti takovéto velikosti se jedná o nutnost, 

a dosažení skutečné efektivity je bezesporu náročným úkolem.  Může trvat i dlouhou dobu, než 

principy organizační kultury “propadnou” od nejvyššího managementu k řadovým zaměstnancům, 

vzhledem k mnoha hierarchickým stupňům, které se zde nachází.  

 Základními hodnotami organizační kultury společnosti jsou spolehlivost, vnímavost, 

vstřícnost a srozumitelnost. Na intranetu, interním systému, který obsahuje informace pro 

zaměstnance, jsou hodnoty definovány tímto způsobem: 

 



    87 
 

 Spolehlivost: „Rosteme z pevných kořenů, jsme úspěšní, přijímáme společenskou 

odpovědnost a díváme se do budoucna s optimismem.“ 

 Vnímavost: „Víme, že každý člověk je jedinečný a vážíme si názoru každého z nich.“ 

 Vstřícnost: „Potřeby, podněty a přání klientů bereme jako výzvu ke zlepšení našich služeb.“ 

 Srozumitelnost: „Hledáme cesty, jak zjednodušit naše služby, produkty, naši práci a 

komunikaci.“2 

 

 Bankovní společnost si velmi zakládá na dodržování těchto hodnot jak navenek směrem 

k veřejnosti, tak i interně mezi svými zaměstnanci. Dodržování hodnot a etických pravidel je 

zaštítěno manažerkou pro etiku i ombudsmanem, na nějž se zaměstnanci i klienti obrací se 

spornými případy. Zaměstnanci se mají možnost s jednotlivými případy na intranetu seznámit a 

sami se tak zamyslet nad svým jednáním. Příběhy “hrdinů”, které si zaměstnanci mohou přečíst, 

také upevňují archetypické jádro organizační kultury. Ztotožnění se s organizační kulturou a posílení 

loajality velmi napomáhá společenská odpovědnost, k níž se bankovní společnost hlásí. Ačkoliv se 

jedná o výdělečnou organizaci, banka se angažuje v mnoha benefičních aktivitách. Jedna z jejích 

dceřiných společností je nadace, která podporuje aktivní život seniorů, angažuje se v problematice 

léčby drogově závislých a pokouší se zlepšovat postoj k životnímu prostředí. V jiném projektu  

vynakládá prostředky z nevybraných vkladních knížek, podporuje vědu, výzkum a vzdělání.  

 Jedinečnost jednotlivých klientů je zohledněna také v přístupu k handicapovaným klientům 

či zaměstnancům. Velké procento poboček je bezbariérových, bankovní společnost také jako první 

banka na českém trhu zprovoznila bankomat pro nevidomé. Ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi nabízí stáže handicapovaným studentům na některém ze svých pracovišť. Ve svých 

řadách tuto hodnotu prosazuje pomocí tzv. programu Diversitas, který sdružuje nejrůznější aktivity 

směřující k zaměstnávání handicapovaných, zvýšení počtu žen v manažerských pozicích, využití 

zkušeností zaměstnanců staršího věku či zapojení matek vracejících se z rodičovské dovolené zpět 

do pracovního procesu. Vstřícnost by se měla projevovat v každodenním přístupu ke klientům. 

Právě příběhy klientské odpovědnosti se stávají určitými mýty, které spojují zaměstnance. 

Proklientsky orientovaná je také hodnota “srozumitelnost” - organizace mívají vlastní jazyk, který 

může být vnějšímu světu méně srozumitelný. V bankovním prostředí je tato tendence také velmi 

patrná a proto se bankovní společnost snaží tuto tendenci směrem k veřejnosti omezovat a učí 

zaměstnance používat jazyk klienta. Tato hodnota se také projevuje v častých reorganizacích a 

změnách procesů, které si kladou za cíl zefektivňovat práci a náklady na ní. V tomto ohledu se 

                                                      
2 Zdroj:  interní systém organizace nepřístupný pro veřejnost 
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jedná o hodnotu, která skýtá nejvyšší míru rizika. Je obvyklé, že mají zaměstnanci tendenci zvykat si 

na svůj systém práce a procesů a časté změny mohou způsobit dezorientaci a ztrátu motivace.  

Bankovní společnost svou firemní kulturu charakterizuje takto:  

„Firemní kultura zahrnuje způsob myšlení, řeči, celkovou vnitrofiremní komunikaci a veškeré činy lidí 

ve firmě. Obvykle působí „pod povrchem“ a významně ovlivňuje přístup pracovníků k pracovnímu 

výkonu, jejich chování vůči sobě navzájem i navenek firmy. Je klíčovým faktorem při zavádění změn 

ve firmě – na lidech a jejich způsobu myšlení záleží, zda se zamýšlená změna „ujme“. Firemní 

kultura, která nepodporuje rozvoj organizace, nemůže vést k dlouhodobému a udržitelnému 

úspěchu.... pro svůj další rozvoj nezbytně potřebuje otevřenou firemní kulturu. O firemní kultuře se 

mluví často ve vztahu k pracovnímu prostředí, oblékání nebo konvenci tykání či vykání mezi 

nadřízenými a podřízenými. Firemní kultura ale zasahuje až do dřeně firemních procesů a úzce 

souvisí s rozhodovacími procesy a řízením. Firemní kultura se také může stát brzdou, nebo naopak 

katalyzátorem změn ve společnosti“.3 

Hlavní strategií společnosti pro nejbližší léta je být bankovní jedničkou v segmentech 

klientského trhu (mass market, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, malé 

a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v dalších dvou oblastech 

(podnikatelé a malé firmy, velké nadnárodní firmy). Této strategie samozřejmě musí být dosaženo 

také díky podpoře firemní kultury. Bankovní společnost firemní kulturu svým zaměstnancům 

definuje jako „to, jak spolu hovoříme, jak děláme věci, jak řešíme problémy, jak poskytujeme služby, 

produkty a poradenství, jak přijímáme rozhodnutí“.4 

Pro nováčka je adaptace na organizační kulturu jedním z hlavních úkolů, aby mohl být 

považován za právoplatného člena organizace. Především je v rámci adaptace nutné zabezpečit, 

aby si internalizoval hodnoty, na kterých se kultura zakládá. V tomto případě tedy musí porozumět 

hodnotám „spolehlivost, vnímavost, vstřícnost a srozumitelnost“, a následně je internalizovat, aby 

se projevovaly v jeho chování a jednání. Organizace k tomuto procesu přispívá vysvětlením jejich 

kořenů a významu. Internalizaci organizačních hodnot napomáhá také seznámení s historií a mýty 

organizace, což zvýší hrdost a následně loajalitu nového zaměstnance. K seznámení s organizační 

kulturou slouží školení Vítáme Vás, které nováček absolvuje v co nejzazším termínu po vstupu do 

                                                                                                                                                                                
 
3 Zdroj: interní systém společnosti nepřístupný pro veřejnost 

 
4 Zdroj: interní systém společnosti nepřístupný pro veřejnost 
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organizace, zároveň jsou mu potom hodnoty předávány neformálním způsobem pomocí sociálního 

učení v týmu. Informace o tom, „jak se co dělá“ také získává od nadřízeného a seniorních členů 

týmu, kteří dozorují jeho práci.  

 

10.3 Současný adaptační program 

Současný adaptační program vznikal postupnou revizí programů předchozích. Je dbáno na 

to, aby vycházel z principů kompetenčního modelu, který organizace určila pro pozici bankovního 

poradce. Zároveň je dbáno na zachování a předání kulturních hodnot organizace. Jedná se o 

intenzivní 12-ti týdenní program, který spojuje samostudium, práci na pobočce, prezenční školení 

ve školícím centru v Praze či Brně. Principem rozdělení těchto složek je zásada 70-20-10, tedy 70 % 

času adaptace stráveného prací na pobočce, 20%  času samostudia a 10 % zabírají prezenční 

školení ve školícím centru. Každý týden se nováček setkává s manažerem k revizi dosavadních 

postupů a zhodnocení pokroku v obchodních a dalších cílech, které manažer nastavuje pro 

zkušební dobu. Následují méně intenzivní tři měsíce, kdy mohou probíhat dodatečná zaškolení a 

nováčkovi se stále dostává vyšší pozornosti manažera. Po šesti měsících je tedy nováček plně 

kompetentní k výkonu své role a také ji samostatně vykonává. Formální zakončení adaptačního 

programu probíhá po dovršení 9-tého měsíce v roli poradce, když probíhá certifikace, jejímž cílem 

je potvrdit předpoklady pro výkon pracovní pozice.  

Organizace se v rámci adaptačního procesu zaměřuje především na tři základní oblasti: 

prodejní dovednosti; znalosti produktů, procesů a aplikací; přístup zaměstnance ke klientovi a 

organizaci. Tyto oblasti bývají také zahrnuty v konkrétní podobě do cílů pro zkušební období a jsou 

hodnoceny oddělením lidských zdrojů a manažerem.   

Jak vyplývá z adaptačního programu, nejvíce času a energie nováček stráví při adaptaci na 

výkon pracovní pozice. K tomu jej připravují prezenční školení zaměřená jak na „soft skills“, v tomto 

případě prodejní dovednosti, tak na „hard skills“, tady znalosti o produktech bankovní společnosti a 

využívaných aplikacích. Především školení „hard skills“ jsou podpořena samostudiem pomocí e-

learningových kurzů, jejichž absolvováním organizace podmiňuje účast na prezenčním školení. 

Získané znalosti a dovednosti bývají následně ideálně trénovány při dozorované práci na pobočce 

při kontaktu s klienty či analyzování obchodních případů.  

Adaptace na pracovní prostředí probíhá neformalizovaně po nástupu do zaměstnání. První 

den obvykle manažer nebo přítomná administrativní podpora nováčka seznámí s reáliemi 

pracovního prostředí, poskytne školení BOZP a PO a ukáže pracovní místo a pracovní pomůcky. 
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Podporu při adaptaci na pracovní prostředí také poskytuje tým zkušenějších kolegů.  

Velmi podobně probíhá také adaptace na pracovní tým, na jednotlivých pracovištích se 

může drobně lišit. V rámci prvního dne zaměstnání je nováček seznámen s týmem při poradě, nebo 

formou „kolečka“ – tedy krátkého zastavení u pracovního stolu každého kolegy. Tým může být 

s nováčkem seznámen již z výběrového řízení, pokud se jej účastní, nebo z informací od manažera, 

který tým na nováčka připravuje. Většinou je adaptace neformalizovaná a probíhá postupně.  

 Adaptace na organizační kulturu je v procesu zahrnuta formou celodenního vstupního 

školení Vítáme Vás, které nováčky seznámí s historií firmy, jejími hodnotami a aktivitami 

společenské odpovědnosti. Dále jsou hodnoty součástí vysvětlení principů „prodejního příběhu“, 

tedy postupu, který organizace doporučuje pro komunikování a obchodování s klienty. Mimo 

zmíněná školení probíhá předávání principů organizační kultury spíše neformalizovaně, pomocí 

působení nadřízeného a sociálním učením v týmu.  

 Současný adaptační program je velmi propracovaný a snaží se zahrnout všechny složky 

adaptace. Některé jsou zahrnuty méně a probíhají neformalizovaně. Pro lepší přehled jsou 

jednotlivé aktivity shrnuty v tabulce č. 4. Záleží tedy velmi na osobnosti manažera, nakolik je 

schopen nováčkovi poskytnout podporu a připravit tým na nutnost spolupráci a podpory. 

Podporou je pro nováčka především manažer, z pracovního týmu není určen konkrétní kolega, který 

by o něj explicitně pečoval. Manažer tímto úkolem pověřuje seniorní poradce. V tomto ohledu tedy 

může docházet k rizikovým situacím. Zvýšené zatížení může působit na nováčka, který neví, na koho 

se může obrátit, ale i na pracovně vytížené členy týmu, od nichž je očekávána pomoc a podpora.   
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Tabulka č. 4 Adaptační program. 

  8 hodin 8 hodin 8 hodin 8 hodin 8 hodin 

1. 

týden 

Seznámení s manažerem, 

kolegy, pracovním 

prostředím Vítáme Vás 

Studium na pobočce, e-learningové kurzy, vnímání filosofie 

segmentu 

2. 

týden Práce na pobočce Prodejní příběh – základ 

E-learning a 

samostudium Práce na pobočce 

3. 

týden Výuka aplikací, obsluha klientů v tréninkovém programu 

E-learning a 

samostudium Práce na pobočce 

4. 

týden E-learning a samostudium Práce na pobočce 

5. 

týden Samostatná práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

6. 

týden Výuka aplikací  Práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

7. 

týden Samostatná práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

8. 

týden Kurz prodejních dovedností Práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

9. 

týden Práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

10. 

týden Výuka aplikací Práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

11. 

týden Samostatná práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

12. 

týden Samostatná práce na pobočce 

E-learning a 

samostudium 

      

    

  

prezenční školení 

ve školícím centru 
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10.4 Míra adaptovanosti respondentů v organizaci 
 
 Míru adaptovanosti jsme zjišťovali u vybraného vzorku respondentů pomocí 

modifikovaného dotazníku adaptovanosti (původně Adapo-I). Tento dotazník není 

standardizovanou metodou, proto data vyhodnocujeme pomocí kvantitativního shrnutí a 

následnou kvalitativní analýzou četností odpovědí. Tabulka zobrazující četnosti odpovědí pro 

jednotlivé položky je k nahlédnutí v příloze č. 10.  Do přílohy č. 16 jsou dále zařazeny také hrubé 

skóry pro jednotlivé škály dotazníku. K vyhodnocení a vytvoření grafů byla využita tabulková 

aplikace Excel.  

 Kvantitativní analýza dotazníku ukázala, že respondenti se cítí nejlépe adaptovaní na 

pracovní úkol (μ5=42,1; σ6=5,52 ). Dobře adaptovaní jsou také na pracovní tým (μ=41,1; σ=5,5). 

Následuje adaptace na organizační kulturu (μ=38,58; σ=4,77) a míra spokojenosti s adaptačním 

programem (μ=37,94; σ=6,35). Nejméně se respondenti cítí adaptováni na prostředí (μ = 26,97; 

σ=9,33). Vysoká směrodatná odchylka u této škály navíc ukazuje, že se respondenti zodpovídali na 

jednotlivé položky s vysokou variabilitou, nejsou tedy v této oblasti příliš jednotní. Můžeme 

předpokládat, že míra přizpůsobení organizační kultuře je individuálně odlišná na jednotlivých 

pracovištích a manažerských dovednostech nadřízeného. Přehledně ukazuje míru dosažených 

hrubých skóru graf č. 4. Přikládáme také graf č. 5 pro názornější zobrazení dosažených skórů 

jednotlivých respondentů a variability jejich odpovědí.  

 Detailnější rozbor jednotlivých škál ukazuje, že adaptace na pracovní úkol je nejvíce sycena 

vysokým skórováním u položky A1, A2, A5, A8 a A10 kde respondenti ve více než 60% odpovídali, 

že s položkou zcela souhlasí. Jedná se o položky, které se přímo týkají vykonávání pracovních 

aktivit. Vysoká míra adaptace v této škále odpovídá tomu, že respondenti byli vybráni ze skupiny 

bankovních poradců s nejvyšší výkoností a potenciálem. Někteří z respondentů přitom mají pocit, 

že by si potřebovali ještě doplnit další znalosti (A4), jak ukazuje relativně vysoká četnost volby 

možnosti „spíše souhlasím“ (31%) a „zcela souhlasím“ (18,6 %). 7 

 Relativně překvapivé jsou výsledky četnosti odpovědí u škály adaptace na prostředí. Nižší 

hrubý skór je důsledkem volby níže skórované možnosti „spíše souhlasím“ než „zcela souhlasím“. 

Možnost „zcela souhlasím“ nebyla překvapivě zvolena žádným respondentem u žádné z položek 

škály. Více než 30% respondentů také zvolilo možnost „zcela nesouhlasím“ u položek B1, B2, B3, 

B6, B7, B9 a B10. Tato četnost ukazuje, že respondenti nejsou se svým pracovním prostředím 

                                                      
5
 Aritmetický průměr 

6
 Směrodatná odchylka 
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spokojeni, nezvládnou se v něm dobře orientovat. Tento fakt působí na celkovou pracovní 

spokojenost a následně také na pracovní výkon. Škála však také vykazuje vyšší variabilitu četností 

odpovědí, takže problematické nejsou všechna pracoviště. Přesto ale výsledky naznačují, že se 

jedná o plošnější problém.  

 Pro organizaci je jistě potěšující výsledek naznačující dobrou adaptaci na organizační 

kulturu. Jistá váhavost se u položek této škály projevuje častější volbou možnosti „spíše souhlasím“ 

před hraničnější možností „zcela nesouhlasím“. Zvláště vysoká (více než 50%) respondentů byla 

volba této možnosti u položek C1 a C5. Ukazuje se tak vysoká loajalita k zaměstnavateli a 

internalizace organizačních hodnot. Vidíme tedy, že vysoká adaptace na organizační kulturu 

pravděpodobně souvisí s vysokým pracovním výkonem zvoleného vzorku respondentů.  

 Adaptace na pracovní tým dosáhla druhého nejvyššího průměru hrubého skóru, což 

naznačuje zvláště vysokou míru adaptace v této oblasti. Častá volba (více než 50%) u položek D3 a 

D4 ukazuje, že se zaměstnanci často setkávají i mimo pracovní dobu a že si váží svého nadřízeného. 

Tyto dvě položky vymezují oblast sociální adaptace a jsou tedy dobrým obrazem celkového 

vysokého výsledku.  

 Poslední škála ukazuje relativně vysokou spokojenost s adaptačním programem, což opět 

naznačuje dobrou adaptovanost respondentů. Volba možností má u této škály jistou variabilitu. 

Respondenti ve více než 18% případů volili možnost „spíše nesouhlasím“ u položek E1, E3 a E4. 

Naopak ve více než 40 % případů volili možnost „spíše souhlasím“ u položek E5, E7, E8, E9 a E10. 

„Zcela souhlasili“ ve více než 40% případů u položky E5 a E6. Obvykle tedy považují svůj tým za 

nápomocný u adaptace nováčka, ale upozorňují na nedostatek času a nutnost dalšího rozvoje 

adaptačního programu organizací.  

 Výsledky jsou v souladu se specifiky vybrané skupiny respondentů, protože vysoká pracovní 

výkonost bývá spojena s vysokou adaptovaností na práci. Zajímavé podněty nám však přináší 

detailnější analýza jednotlivých položek, které mohou ukázat možné oblasti rozvoje adaptačního 

programu. Výsledky také naznačují nejednotnost pracovního prostředí a pravděpodobnou nutnost 

revize jeho funkčnosti a vhodnosti pro výkon pracovní pozice.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                
7
 Jedná se o reverzně kódovanou položku.  
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Graf č. 4 Průměr HS 

 

Graf č. 5 Dosažené skóry jednotlivých respondentů 

 

 

10.5 Názor respondentů na adaptační program 

 Názory respondentů na současný adaptační program získáváme ze dvou zdrojů. Jedním je 

Dotazník adaptovanosti zaměstnanců, kde je na spokojenost s adaptačním programem zaměřena 

škála E. Kromě toho jsou do dotazníku zařazeny také otevřené otázky, které zjišťují příčiny 

spokojenosti či nespokojenosti. Dalším zdrojem jsou potom polostrukturované rozhovory 
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s manažery obchodních týmů z Prahy a Karlovarského kraje.  

10.5.1 Dotazník adaptovanosti zaměstnance 

 
 Výsledky škály E v Dotazníku adaptovanosti zaměstnance jsou blíže popsány v předchozí 

kapitole. Respondenti vykazovali relativně vysokou spokojenost se stávajícím adaptačním 

programem. Obvykle se tato spokojenost odvíjí od působení týmu, který nováčka přijímá a pomáhá 

mu se zadaptovat na pracovní roli. Naopak menší spokojenost se ukazuje v oblasti plánování času, 

který může být nováčkovi poskytnut.  Části respondentů nepovažuje rychlost zaučení nováčka 

v současné podobě adaptačního programu za dostatečnou a z další položky vyplývá, že část 

respondentů vidí možnosti jeho zlepšení.  

 Obsahová analýza otevřených otázek ukázal místa spokojenosti a nespokojenosti 

respondentů s adaptačním programem. Nejčastěji se respondenti shodovali v tom, že poradci 

nejsou dostatečně proškolení ohledně produktů a aplikací společnosti (6x). Ukázalo se také, že 

propojenost s praxí stále není dostatečná (3x). Někteří respondenti považují dosavadní adaptační 

program za příliš dlouhý (2x). Současné nastavení adaptačního programu také podle některých 

zatěžuje zkušené poradce pracující na pobočkách (2x). Jeden z respondentů uvádí, že kvalita 

současného adaptačního programu velmi závisí na schopnostech nadřízeného a jeho možnosti 

vyčlenit si dostatek času. Další otázka hledala nejvíce a nejméně efektivní části adaptačního 

programu. U této otázky respondenti často doporučovali zavedení mentoringu (14x). Vysoce je 

z hlediska efektivity také oceněno školení produktů a aplikací (9x). Důležitá část adaptačního 

programu je podle respondentů také samotná praxe (7x). K nejméně efektivní složce se 

respondenti nevyjadřovali, popř. se necítili kompetentní k hodnocení jednotlivých složek. Objevilo 

se ale (2x) negativní hodnocení školení Vítáme Vás (úvodní školení o organizaci, pozn. autorky). 

Třetí otevřená otázka v dotazníku hledá možnosti, jak dosavadní program upravit, aby byla zvýšena 

jeho účinnost. Pět respondentů považuje za vhodné vylepšení adaptačního programu zavedení 

mentoringu. Objevily se také názory, že je nutné přidat školení aplikací (3x), snažit se nováčky více 

zapojovat do praxe (3x) a věnovat jim více péče než doposud (3x). Poradci, kteří pomáhají 

nováčkům, by měli mít snížený obchodní plán, aby se nováčkovi mohli dostatečně věnovat (2x).  

 Rozbor otevřených otázek ukázal, že respondenti vysoce oceňují institut mentoringu, který 

v současné podobě adaptačního programu není zavedený. V organizaci se však vyskytoval 

v minulosti a podle výsledku výzkumu s ním panovala vysoká spokojenost. Zároveň respondenti 

považují za zásadní dobrou obeznámenost nováčků s aplikacemi a produkty, které jsou využívány 

ve společnosti a prodávány klientům. Samozřejmě je vysoce hodnocena i propojenost s praxí, která 
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napomáhá zafixovat naučené vědomosti a dovednosti a je zdrojem pracovních zkušeností. 

Odpovědi na otevřené otázky jsou v neupravované podobě uvedeny v příloze č. 11. 

10.5.2 Polostrukturovaný rozhovor s manažerem 

 
 Data z rozhovorů byla podrobena obsahové analýze. Výsledky analýzy zde udáváme po 

jednotlivých položkách.  

 

Jaký máte názor na efektivitu/účinnost současného adaptačního program? 

Hlavním přínosem současného adaptačního programu je propojení s praxí, kdy mohou nováčci 

získávat zkušenosti přímo u obchodních jednání s klienty při sledování kolegů. Dříve odpovídal za 

adaptaci především mentor, nyní získávají nováčci informace od ostatních kolegů.  Respondenti 

jsou se současným programem spíše spokojeni, výhodou je větší kontrola nad adaptací nováčka.  

Co by se dalo zlepšit v dosavadním adaptačním programu? 

Respondenti zmiňují u více příležitostí roli mentora, která byla zrušena v poslední revizi 

adaptačního programu. Tato role chybí, protože ji vykonávali zaměstnanci s motivací, kteří měli na 

nováčka vyhrazený čas. Respondentka R1 (dále jen R1) zmiňuje, že by jí vyhovovala větší zpětná 

vazba ze školícího centra. Respondentka R3 (dále jen R3) považuje za možnost zlepšení lepší 

strukturaci času, kteří nováčci tráví při adaptaci na pobočce. Respondent R4 (dále jen R4) by uvítal 

zavedení více simulačních programů, v nichž by si nováčci mohli svou roli zkoušet.  

Které součásti adaptačního programu se ukazují jako nejúčinnější? 

Respondenti vysoce hodnotí praxi na pracovišti a práci s aplikacemi. Výhody praxe může podpořit 

také stáž na jiném pracovišti.  Respondentka R2 (dále jen R2) zmiňuje také spolupráci s nadřízeným.  

Kde vidíte slabiny současného adaptačního programu? 

Respondenti vnímají adaptační program spíše pozitivně, R1 by přivítala více simulačních aplikací, 

aby bylo možné trénovat prací se systémy.  

Co podle Vás nejvíce napomáhá nováčkům v adaptaci na jejich práci a pracovní podmínky? 

Respondenti zmiňují odlišné oblasti. R1 považuje za velkou pomoc samostatnou přípravu před 

školením. R2 upozorňuje, že nováčkovi napomůže příprava na stresové podněty, s nimiž se bude při 

výkonu práce setkávat. R3 považuje za hlavní katalyzátor adaptace spolupráci s kolegy a sociální 

oporu v týmu. Důležitá je také opora v manažerovi. Manažer si musí nováčky určit jako svou 

prioritu. S důležitostí opory v manažerovi souhlasí také R4. Podpora by měla nováčkovi napomoci 

cítit jistou volnost a kreativitu při vykonávání své budoucí role.  

Co je pro nováčka v procesu adaptace nejtěžší? 
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R1, R3 a R4 se shodují, že náročné je hlavně množství a funkcionalita aplikací, v nichž bankovní 

poradce pracuje. Je důležité, aby byli s nutností velkého příjmu informací obeznámeni, byli schopní 

se s touto stresovou situací vypořádat. R2 za významný úkol považuje vypořádat se se stresem na 

pracovišti a s tlakem na plnění obchodního plánu.  

Kdybyste mohl/a  navrhnout změny adaptačního programu, co byste zavedl/a? 

R2 a R3 se shodují na výhodnosti role mentora. Mentor by neměl být klasický poradce, který má 

plný obchodní plán, aby byl zaručen dostatek času na výkon role. R2 dále navrhuje zřízení speciální 

informační telefonické linky pro nováčka, kam by se mohl obrátit pro radu. R1 upozorňuje, že by 

adaptace měla probíhat pro různé typy pracovišť odděleně, aby nedocházelo k časovým ztrátám. 

R4 je se současnou podobou adaptačního programu spokojen, je ale nutné, aby na pracovišti byli 

ochotní seniorní poradci pro podporu nováčka.  

Jak poznáte, že je nováček dobře adaptovaný, jak se projevuje? 

Respondenti se shodují, že zásadním projevem adaptovaného zaměstnance je samostatnost ve 

výkonu práce a ve vyhledávání informací. Není již zapotřebí žádná podpora ze strany nadřízeného či 

kolegů. Zaměstnanec by si měl počínat jako dobrý obchodník a dobrým indikátorem je tedy také 

plnění nastaveného obchodního plánu. R4 přidává také kritérium inovace, kdy nováček přináší 

zlepšení týmu či bankovním procesům.  

Jaké jsou typické projevy špatně adaptovaného nováčka? 

R1 a R3 opět zmiňují jako důležité kritérium nedostatek samostatnosti a neschopnost získat 

potřebné informace. R2 zmiňuje také neplnění obchodního plánu. Může se také projevovat 

chybnými pracovními výkony, které jsou důsledkem nedostatku informací. Tyto projevy jsou dle 

respondentky R3 do značné míry zodpovědností manažera.  

Jak dlouho zpravidla probíhá adaptace nováčků a co přispívá ke zrychlení tohoto procesu? 

Respondenti se shodují v tom, že adaptace je vysoce individuální proces. Ke zrychlení procesu 

nicméně přispívá především proaktivita a snaha získávat informace. V tomto ohledu je důležitý již 

proces náboru a výběru daného zaměstnance. Proaktivita by měla být kritériem výběru. Dle 

respondentek R1 a R2 by k zrychlení procesu napomohla také ještě větší možnost práci si zkoušet 

v reálných situacích na pracovišti. Především je to výhodné u práce s aplikacemi, kde jsou 

informace ze školení příliš teoretické. Základní adaptace probíhá 3 měsíce, ale plně funkční je dle 

R1 zaměstnanec průměrně za ¾ roku, dle R4 ½ až 1 rok.  

Jak probíhá seznámení s týmem? 

R1 a R3 zapojují tým již do výběru nového zaměstnance. Stávající pracovníci jsou tedy obeznámeni 

s pracovní historií a základními informacemi o nováčkovi před jeho nástupem, protože se na jeho 
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výběru podílí. V den nástupu je potom nováček týmu představen oficiálně, obvykle při provedení 

po pracovišti. Den nástupu není standartní, může se lišit podle toho, kdo je aktuálně přítomný na 

pobočce a kolik pracovních aktivit je na den naplánovaných. Nováčka první den provází nadřízený 

nebo pracovník administrativní podpory, poskytuje mu informace o organizační struktuře, 

fungování organizace, základní informace o pracovní době, pracovní náplni a cílech. Jsou také 

informováni o průběhu adaptačního procesu a jsou jim předány informační materiály.  R2 k této 

otázce informace neposkytla.  

Jak se připravuje tým na nováčka? 

R1, R3 a R4 uvádí, že nováček má připravené pracovní pomůcky a případně i pracovní místo, pokud 

je to možné. Kolegové mají základní informace o tom, kdo nastupuje díky výběrovému řízení, popř. 

jim informace poskytne manažer na předcházející poradě. R2 k této otázce informace neposkytla.  

Jak se projevuje organizační kultura na Vašem pracovišti? Na co je především kladen důraz? 

Respondenti se shodují na tom, že se největší důraz na prvky organizační kultury klade při 

komunikaci s klienty.  

Čím je Vaše pracoviště odlišné oproti ostatním? Jak to ovlivňuje adaptaci nováčka? 

Respondentky R1 a R3 za odlišnost považují velikost svého pracoviště. U většího pracoviště nováček 

získává průběžně větší množství informací vzhledem k většímu množství aktivit, které zde probíhají. 

Pracovníci z menšího pracoviště bývají dle respondentky R3 z tohoto důvodu posíláni na stáž na 

větší pobočky. Respondentka R2 spatřuje rozdíl také v celkovém charakteru práce. Oproti jiným 

bankám se nováček musí naučit větší množství znalostí o portfoliu, aplikacích a procesech.  

Jak se předávají organizační hodnoty nováčkovi? 

Všichni respondenti naznačují, že organizační hodnoty se předávají pomocí všech pracovních 

aktivit, resp. způsobu jejich vykonávání. R3 upozorňuje, že jsou hodnoty pro tým samozřejmé a je 

důležitá provázanost aktivit a jejich významu. Role manažera je tuto provázanost vysvětlovat a 

v případě narušování organizačních hodnot poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Stejným 

způsobem se snaží předávat nováčkům prvky kultury i R4. R2 také zmiňuje, že praktické vykonávání 

organizačních hodnot bývá u bankovních poradců kontrolováno v rámci mystery shopingu.  

S kterými prvky organizační kultury mívají nováčci největší potíže? 

Respondenti se shodují, že jsou nováčci na kulturu připravení, jsou zvyklí chodit do banky jako 

klienti a proto je nic nepřekvapuje. Aby byl dosažen soulad mezi postojem nováčka ke kultuře a 

kulturními hodnotami, je toto postojové hledisko zahrnuto již při výběru nového zaměstnance. 

Respondentky nemají pocit, že by docházelo k nějakým potížím. Respondentka R2 upozorňuje, že 

organizační kultura se v poslední době spíše uvolňuje.  
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 Ačkoliv byli respondenti se současnou podobou adaptačního programu převážně spokojeni, 

rozhovory přesto pomohly odhalit oblasti, které je možné dále zlepšovat. Výsledky kvalitativní 

analýzy rozhovorů jsou v souladu s analýzou otevřených položek v dotazníku, které byly získány 

z jiného respondentského zdroje. Můžeme tedy předpokládat, že názory, které se u respondentů 

objevují, jsou rozšířené v různých sociálních a hierarchických skupinách v organizaci.  

  

11. Možnosti optimalizace adaptačního programu      

Výsledky analýzy pracovní pozice, organizační kultury, dotazníkové metody a výstupů 

z rozhovorů nám poskytují odrazový můstek pro doporučení, která by mohla stávající podobu 

adaptačního programu přizpůsobit aktuálním požadavkům. Závěry analýzy jednotlivých metod 

výzkumu ukázaly, že současný adaptační program velmi dobře reflektuje nároky profese 

bankovního poradce a zahrnuje většinu oblastí adaptace.  

 Viděli jsme, že práce bankovního poradce je komplexní činnost náročná na paměťovou 

kapacitu a kvalitu zpracování informací. Organizační kultura zároveň prosazuje proklientské chování 

a velmi profesionální komunikaci s klienty. Důraz je kladen také na prodejní dovednosti. V současné 

podobě adaptačního programu jsou informace předávané školením a následně zafixované při 

dozorované práci na pobočce bankovní společnosti. Jsme přesvědčeni, že propojenost formálního 

vzdělání s praktickým využitím znalostí je vysoce efektivní cestou k převzetí a zapamatování 

informací i vhodných způsobů chování. Zjistili jsme, že někteří respondenti by uvítali rozšíření 

praktické části adaptace. Domníváme se, že větší propojenost s praxí by skutečně usnadnila 

upevňování předávaných informací v paměti a chování, ale kladla by větší nároky na lidské a časové 

zdroje organizace. Možným řešením by mohlo být zavedení simulačních programů a aplikací 

s fiktivními klienty, případně navýšení dotace simulačního tréninku komunikace s klienty. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že právě zapamatování práce v aplikacích trvá dlouhou dobu. Při školení by tedy 

k tomuto poznatku mohlo být přihlíženo. Pomocí případových studií a simulací by bylo možné 

dosáhnout lepší orientaci v aplikacích a následnému rychlejšímu začátku samostatného výkonu 

práce. V případech, kdy na nováčka seniornější poradci nemají dostatek času, by velkou pomocí 

byla možnost využití specializované telefonické linky, která by s problematickými pomáhala. 

Organizace umožňuje zaměstnancům telefonickou pomocnou linku využívat, je tedy ke zvážení, zda 

by se vyplatilo zařizovat specializovanou linku pro nové zaměstnance.  
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 Za nejdůležitější poznatek, který vyplynul z výsledků výzkumů, považujeme zájem o instituci 

mentoringu, který organizace využívala v minulosti a při poslední revizi adaptačního programu 

v roce 2011 jej zrušila. V současné době funkci „mentorů“ neoficiálně zastávají nadřízení a seniorní 

poradci. Někteří respondenti považují tento stav za náročný pro seniorní poradce, kteří péči o 

nováčka přidávají ke svým standartním pracovním úkolům, aniž by byla zohledněna časová dotace, 

kterou musí tomuto procesu věnovat. Považujeme za strategické, že je hlavní zodpovědnost 

kladena na manažera, který by měl rozdělit práci v týmu tak, aby nováček získal potřebný dohled a 

zároveň nebyli zatíženi seniorní poradci a ohrožena kvalita jejich pracovního výkonu. Při praktické 

aplikaci však může docházet k rizikovým situacím projevovaných zatížením stávajících zaměstnanců 

a nedostatečnou pozornosti pro nováčka. Zásadní je zde dobrá připravenost manažera a 

rozvinutost jeho řídících dovedností, které umožní rizikovým situacím předcházet. Organizace tedy 

může tyto poznatky zohlednit a manažerům nabídnout možnost přípravy na roli „mentora“ 

nováčků a rozvíjet jejich manažerské dovednosti pomocí školení tak, aby byli schopni ve svém týmu 

dosáhnout rovnováhy mezi kvalitním plněním pracovních úkolů a věnováním potřebného času a 

péči nováčkovi. Další možností je ustanovení instituce mentoringu, který by převzal seniorní 

poradce jako součást svojí práce, přičemž plnění standartních úkolů by tedy bylo přiměřeně 

pokráceno. V takovém případě by nováček dostával veškerou péči i bez ohrožení kvality práce 

ostatních členů týmu. Považujeme za přínosné zvážení možnosti zkombinování zodpovědnosti 

manažera a částečného zavedení mentoringu u seniorních členů týmu, kteří nováčkovi mohou 

předat praktické zkušenosti, dovednosti a vzorce chování, které jsou akceptované organizací. 

Pomocí spolupráce s mentorem navíc dochází k velmi efektivnímu předávání organizační kultury a 

jejích hodnot, což je výhodné pro výchovu loajálního a kvalitně pracujícího zaměstnance.  

 Dotazník adaptovanosti zaměstnance ukázal, že i výkonní zaměstnanci mají nižší 

adaptovanost v oblasti pracovního prostředí. Zjistili jsme dále, že první den nováčka na pracovišti 

není formálně určen. Představení nováčka týmu a seznámení s pracovním prostředím tedy mnohdy 

může probíhat „za pochodu“ a nemusí mu být vždy přikládán patřičný význam. Tato informace 

může být podnětem k většímu důrazu na první den na pracovišti. Zásadní je, aby tomuto 

prvotnímu seznámení přikládal význam nadřízený, který nováčka do týmu přivítá, případně pověří 

svého zástupce v této věci. Seznámení s týmem a pracovním prostředím zvyšuje pocit bezpečí na 

pracovišti a snižuje míru stresu a úzkosti, kterou nováček prožívá. Doporučujeme tedy 

nezanedbávání prvního seznámení s pracovištěm i v rámci zachování dobrého prvního dojmu. Za 

velmi zajímavou možnost považujeme zapojení týmu do výběru nováčka. Nový člen týmu může 

díky tomu získat větší pocit přijetí. V týmu se zároveň posiluje pocit zodpovědnosti za nového 
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člena, což usnadní jeho následné přijetí do sociální skupiny. Samozřejmě tato strategie také zvyšuje 

pravděpodobnost přijetí vhodného kandidáta, který do sociálního prostředí na pracovišti dobře 

zapadne. Ačkoliv je tento postup náročný na čas a využití lidských zdrojů, rádi bychom jeho širší 

využití nabídli ke zvážení.  

 Poslední podnět opět vyplývá z nižší adaptovanosti na pracovní prostředí respondentů 

dotazníkové metody. Nespokojenost s pracovním prostředím je spojena s nižším pracovním 

výkonem, proto je vhodné případné zdroje nespokojenosti odhalovat a případně v rámci možností 

upravovat. Tyto zdroje je možné identifikovat pomocí dotazníkového šetření, případně podpory 

vyjádření názoru manažerem na jednotlivých pracovištích. Předpokládáme nicméně, že všechna 

pracoviště organizace jsou v souladu s platnými hygienickými normami a jedná se tedy o 

pravděpodobně o případy specificky vztažené na konkrétní podmínky pracoviště.  

 Již bylo zmíněno, že výsledky analýzy dostupných zdrojů ukázaly velkou propracovanost 

adaptačního programu a zohlednění hlavních oblastí adaptace. Dle dostupných výsledků mezi 

respondenty panuje spíše spokojenost se současnou podobou adaptačního programu a zmíněná 

doporučení jsou povětšinou spíše okrajová doporučení. Jediným palčivějším tématem, které při 

výzkumu opakovaně vyvstávalo, je zvážení obnovení instituce mentoringu, popř. jeho alternativy, 

která by zabezpečila dostatek péče a času pro orientaci v pracovních úkonech, organizační kultuře a 

dalších oblastech adaptace nováčka.  

 

12. Diskuze a závěr 

 

V posledních desetiletích se organizace pro maximalizaci svých výnosů soustředí na investice 

do svých zaměstnanců. Potenciál lidských zdrojů je vysoký a citlivá práce s lidmi se prokázala jako 

efektivní řešení pro růst a prosperitu. Vhodně navržený adaptační program napomáhá snižovat 

rizika spojená s předčasnými odchody zaměstnanců a posiluje loajalitu pracovníka a zlepšuje 

pracovní výkonnost. Zároveň bylo potvrzeno, že adaptační programy snižují míru úzkosti a stresové 

reakce po vstupu nováčka do zaměstnání.  

 Význam adaptačního programu je tedy dobře známý. Vzhledem k dynamičnosti změn, které 

probíhají na pracovním trhu, i v organizacích již většina zaměstnavatelů podle těchto poznatků 

postupuje. Je zároveň praktické adaptační program revidovat, protože se změnami světa prochází 

změnami i organizace a členové, kteří do ní vstupují.  
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 Výzkum v této oblasti stále není vyčerpán a je výhodné analyzovat cíle adaptačních 

programů, dopady jejich jednotlivých složek na individuální jedince i na skupiny a také posuzovat 

kvalitu zavedených programů. Zvláště u velkých organizací existuje riziko, že smysl a cíl aktu bude 

ztracen v záplavě procesů. Naším cílem tedy bylo proces analyzovat a navrhnout možnosti 

zdokonalení adaptačního programu. Šetření ukázalo, že adaptační program konkrétní zkoumané 

organizace velmi dobře reflektuje důležité oblasti adaptace a soustředí se na zásadní momenty 

výkonu práce příslušné pozice. Přesto se nám podařilo odhalit oblasti, kde je možné uvažovat nad 

zlepšením a další optimalizací adaptačního programu, aby vyhovoval aktuálním nárokům, které 

vyvstávají při výkonu práce.   

Jedním z dílčích cílů byla identifikace klíčových momentů adaptačního plánu bankovního 

poradce. Pomocí rozboru pracovního činnosti jsme zjistili zásadní nároky vyplývající z informační 

bohatosti profese a nutnosti rozvinutých sociálních dovedností. S těmito momenty je v současném 

adaptačním plánu počítáno a je možné dále zvažovat kvalitu jejich předávání a prohlubování. 

Informace získané respondenty z řad zaměstnanců společnosti ukázaly, že stávající adaptační 

program je hodnocen převážně pozitivně. Adaptační program počítá i s předáváním organizačních 

hodnot pomocí formálního školení. Ukázalo se, že povětšinou jsou organizační hodnoty předávány 

implicitně díky tomu, že zaměstnanci a nadřízení, kteří se účastnili výzkumu, mají hodnoty 

internalizovány a jako jejich nositelé jsou přímým vzorem pro nové zaměstnance.  

Za hlavní přínos práce považujeme odhalení zájmu členů organizace o zavedení instituce 

mentoringu. V jednotlivých fázích výzkumu se téma mentoringu pravidelně opakovalo a jeho 

efektivita tedy byla v minulosti pravděpodobně ověřena a pozitivně hodnocena. Přínosem pro 

organizaci mohou být také další doporučení, která jsme uvedli kapitole 11, tedy zvýšení objemu 

simulovaného způsobu předávání informací, proškolování manažerů v oblasti péče o nováčky a 

kladení většího důrazu na prvotní seznámení s pracovištěm. Jako dílčí téma vyvstala také nižší 

adaptovanost zaměstnanců na pracovní prostředí, což je podnět k možnému následnému šetření.  

 Jsme si vědomi limitovanosti výsledků tohoto šetření. Pro objektivnější ověření výstupů by 

bylo vhodné provést výzkum v širším měřítku, především potom reliabilitu kvalitativních dat 

podpořit rozhovory s více respondenty. Bohužel jsme byli limitováni možnostmi organizace, jak 

časovými, tak obavami z možného úniku citlivých dat. Bankovní prostředí je pochopitelně svázáno 

mnoha pravidly a omezeními, a obava z možného porušení pravidel mohla být také zdrojem 

nedůvěry a neochoty poskytovat informace o interních procesech. V bankovních organizacích je 

kladen důraz na vysokou efektivitu práce a potencionální respondenti tedy skutečně nebyli schopni 

věnovat čas tématům, která bezprostředně s aktuálními pracovními úkoly nesouvisela. O to více si 
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vážíme možnosti získání jistého objemu dat k následné analýze. Pro další šetření tedy 

doporučujeme navýšení počtu respondentů, například pomocí hlubší infiltrace do organizace pro 

získání vyšší důvěry a zjištění časových možností potencionálních respondentů. Vyšší míru response 

dotazníků bychom také jistě zvýšili, pokud by distribuce dotazníků byla zaštítěna organicí. Tento 

způsob jsme nezvolili kvůli nárokům schvalovacích procesů, kterými by dotazník a jeho distribuce 

musela procházet. Pro zvýšení objektivity dat z dotazníkového šetření by bylo možné dále 

specifikovat výběr respondentů. Vzhledem k průběžnému revidování adaptačního programu 

respondenti procházeli jeho různými podobami, což mohlo ovlivnit jejich výpovědi a míru 

adaptovanosti.  

Organizace byla ochotna poskytnout k analýze firemní dokumentaci a umožnila 

výzkumníkovi i pozorování. Vzhledem k povaze některých informací však nemohou být všechna 

data uvedena.  Veškeré výstupy z šetření jsou limitovány pouze na zkoumanou organizaci, není 

možná jejich generalizace.  

 Pravidelné revize adaptačního programu jsou nutným předpokladem jeho kvality a 

aktuálnosti, proto zde do budoucna vidíme prostor k dalšímu šetření. Adaptační program může být 

také prozkoumán z hlediska efektivity pomocí longitudinálního výzkumu nováčků a výsledků jejich 

práce pro adaptaci. Revize adaptačního programu očima nováčků je ostatně velmi dobrou zpětnou 

vazbou pro případné další úpravy programu.  

 Výsledky celého výzkumu jsou prospěšné především pro organizaci, která byla jeho 

předmětem. V jednotlivých fázích zkoumání vyvstávala témata, která se s procesem adaptace pojí, 

a které jsme považovali za přínosné tématizovat v teoretické části práce. Objevovaly se také různé 

možnosti výzkumu, resp. nejrůznějších metod, které lze pro tyto účely využívat. V rámci těchto 

bodů může práce představovat i přidanou hodnotu dalším výzkumníkům, kteří se zabývají tématem 

adaptace nového zaměstnance. Vzhledem k jedinečnému typu organizační kultury zkoumané 

společnosti mohou některé dílčí závěry napomoci také pochopit podloží bankovních organizací pro 

výzkumníky, kteří jsou zaměřeni na různé oblasti výzkumu v tomto specifickém prostředí.  
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Příloha č. 1 Původní metoda Adapo I.  
 

 



    113 
 

Příloha č. 2 Dotazník adaptovanosti zaměstnance 

 

A1 Náplň mé práce mi je jasná. C1 Firemní hodnoty jsou mi blízké, uznávám je.

A2
Vím, co se ode mne v práci očekává – znám své pracovní 

povinnosti, náplň práce.
C2 Vážím si toho, že jsem zaměstnancem firmy.

A3 Dělám stále méně chyb. C3 Znám historii  firmy.

A4
Ještě potřebuji doplnit některé znalosti, abych mohl/a pracovat 

optimálně.*
C4 Znám firemní zásady a pravidla; vím, co se ve firmě sluší.

A5 Jsem schopen/a plnit své pracovní povinnosti samostatně. C5 Vím, jaké jsou cíle organizace.

A6
Je mi jasný vztah a návaznost mé práce na práci mých 

kolegů/kolegyň.
C6

V práci používám jiná slova a termíny, jako bychom měli 

speciální firemní jazyk.

A7 Vím, jak si organizovat svoji práci. C7
Znám příběhy o výjimečných událostech, které se ve firmě 

odehrály v minulosti.

A8
Znám časové rozvržení své pracovní doby (délka práce i  

přestávek).
C8

Obdivuji některé kolegy/nadřízené za úspěchy, kterých v 

zaměstnání dosáhli.

A9 Zvládl/a bych i náročnější pracovní úkoly. C9 Líbí se mi předměty s logem firmy, využívám je i  v soukromí.

A10 Vím, za co jsem zodpovědný/á. C10 Znám vtipy, kterým může porozumět jen jiný zaměstnanec firmy.

B1
Vím, jakých postupů mohu využít, abych dosáhl/a stanovených 

úkolů.
D1 S kolegy/kolegyněmi na pracovišti si  rozumím.

B2 V práci vím, kde co najdu. D2 Pracovní atmosféra mi vyhovuje, v práci se cítím dobře.

B3 Vím, kde a jak získat informace, které pro svoji práci potřebuji. D3
Rád/a se setkávám se svými kolegy/kolegyněmi i  nad rámec 

pracovních povinností.

B4
Pokud dojde k poruše technického zařízení (např. notebook), 

vím, co si počít.
D4 Svého nadřízeného/nařízenou respektuji.

B5 Prostředí, ve kterém se v práci zdržuji, mi vyhovuje. D5 Vím, kdo jsou klienti naší společnosti.

B6
Je mi jasné, jak ovládat technické prostředky na pracovišti 

(např. kopírka, fax, notebook apod.)
D6 Vím, co mohu od kterého kolegy/ně očekávat.

B7 Vím, jak jednat v naléhavých případech (např. úraz, požár atd.). D7
Uvítal/a bych větší podporu a ochotu pomoci od ostatních 

kolegů. *

B8 Na pracovišti se mohu plně soustředit na svou práci. D8 Vím, koho z kolegů o co požádat.

B9
Vím, kde se nacházejí různá oddělení či pobočky firmy, se 

kterými spolupracuji.
D9

Pokud nemohu nějaký problém vyřešit sám/a, mám možnost 

obrátit se o pomoc na některého ze svých kolegů.

B10
Vím, jak zastihnout své kolegy/kolegyně (v rámci jejich 

pracovních povinností).
D10 Manažerský styl mého nadřízeného/nadřízené mi vyhovuje.

E1
Stávající adaptační program pomůže zaměstnancům rychle 

vykonávat svojí roli.

E2
Myslím, že současný adaptační program může být ještě 

vylepšen./zdokonalen.*

E3
Během prvních týdnů a měsíců se nováčkovi věnuje dostatek 

pozornosti.

E4
Nováčkovi je na školeních poskytnuto dostatečné vzdělání pro 

výkon práce./dostatečná příprava pro výkon práce

E5 Náš tým se snaží nováčkovi ulehčit první týdny na pracovišti.

E6 Náš tým  poskytuje nováčkovi dostatečnou sociální oporu

E7
Současný postup adaptování nováčka umožňuje jeho snadnou 

orientaci v organizaci

E8
Naše pracoviště se předem připravuje na přijetí a začlenění 

nového zaměstnance

E9
V procesu adaptace je běžná spoluúčast personality a 

nadřízeného

E10
Ukončení a vyhodnocení adaptačního programu nováčka má 

jasná pravidla a postup

3
Jaká součást adaptačního programu je podle Vás nejvíce 

efektivní, která nejméně a proč?

* reverzně kódované položky

1
V čem nevyhovuje, nebo je nedostatečný současný adaptační 

program?

2 Jak by se dal vylepšit stávající adaptační program?

Dotazník adaptovanosti zaměstnance

Adaptace na pracovní úkol:  

Adaptace na prostředí

Spokojenost s adaptačním programem:

Adaptace na firemní kulturu:

Adaptace na pracovní tým: 

Otevřené otázky:
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Příloha č. 3 Polostrukturovaný rozhovor 
 

Polostrukturovaný rozhovor

Osobní otázky

Jak dlouho jste zaměstnancem bankovní společnosti? 

Kolik let jste v manažerské pozici ?

Kolik máte podřízených?

V jakých fázích a souvislostech se angažujete při adaptaci nových pracovníků?

Otázky na adaptační program

Jaký máte názor na efektivitu/účinnost současného adaptačního program?

Co by se dalo zlepšit v dosavadním adaptačním programu?

Které součásti adaptačního programu se ukazují jako nejúčinnější?

Kde vidíte slabiny současného adaptačního programu?

Co podle vás nejvíce napomáhá nováčkům v adaptaci na jejich práci a 
pracovní podmínky?

Co je pro nováčka v procesu adaptace nejtěžší?

Kdybyste mohl/a  navrhnout změny adaptačního programu, co byste zavedl/a?

Jak poznáte, že je nováček dobře adaptovaný, jak se projevuje?

Které jsou typické projevy špatně adaptovaného nováčka?

Jak dlouho zpravidla probíhá adaptace nováčků a co přispívá ke zrychlení 
tohoto procesu?

Otázky na adaptaci na tým a organizační kulturu

Jak probíhá seznámení s týmem?

Jak se připravuje tým na nováčka?

Jak se projevuje organizační kultura na Vašem pracovišti? Na co je především 
kladen důraz?
Čím je Vaše pracoviště odlišné oproti ostatním? Jak to ovlivňuje adaptaci 
nováčka?

Jak se předávají organizační hodnoty nováčkovi?

S kterými prvky organizační kultury mívají nováčci největší potíže?
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Příloha č. 4: Faktor A: Adaptace na pracovní úkol: popisná statistika a 
hodnota reliability 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42,10 30,424 5,516 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,833 ,853 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,572 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value ,778 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms ,828 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,906 

Unequal Length ,906 

Guttman Split-Half Coefficient ,906 

a. The items are: A1, A2, A3, A4, A5.  

b. The items are: A6, A7, A8, A9, A10.  
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Příloha č. 5 Faktor B: Adaptace na prostředí: popisná statistika a 
hodnota reliability 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

26,9677 87,032 9,32911 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,867 ,866 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,723 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value ,807 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms ,751 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,858 

Unequal Length ,858 

Guttman Split-Half Coefficient ,854 

a. The items are: B1, B2, B3, B4, B5.  

b. The items are: B6, B7, B8, B9, B10.  
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Příloha č. 6 Faktor C: Adaptace na organizační kulturu: popisná statistika 
a hodnota reliability 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

38,5806 22,718 4,76637 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,721 ,765 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,560 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value ,586 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms ,541 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,702 

Unequal Length ,702 

Guttman Split-Half Coefficient ,702 

a. The items are: C1, C2, C3, C4, C5.  

b. The items are: C6, C7, C8, C9, C10.  

 

 
 
 
 
 
  



    118 
 

Příloha č. 7 Faktor D: Adaptace na pracovní tým: popisná statistika a 
hodnota reliability 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

41,0968 30,290 5,50366 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,859 ,874 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,777 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value ,749 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms ,723 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,839 

Unequal Length ,839 

Guttman Split-Half Coefficient ,836 

a. The items are: D1, D2, D3, D4, D5.  

b. The items are: D6, D7, D8, D9, D10.  
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Příloha č. 8 Faktor E Spokojenost s adaptačním programem:: popisná 
statistika a hodnota reliability 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37,9355 40,262 6,34526 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,845 ,849 10 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,561 

N of Items 5
a
 

Part 2 Value ,858 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms ,725 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,840 

Unequal Length ,840 

Guttman Split-Half Coefficient ,831 

a. The items are: E1, E2, E3, E4, E5.  

b. The items are: E6, E7, E8, E9, E10.  
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Příloha č. 9 Normy k faktorům A, B, C, D, E a celkovému HS 

 
 

 
 

HS: faktor A Z skor steny staniny iq t-skór

30 -1,66 2,18 1,68 75,09 33,39

33 -1,21 3,08 2,58 81,83 37,89

36 -1,06 3,39 2,89 84,14 39,43

37 -0,93 3,65 3,15 86,12 40,75

39 -0,81 3,88 3,38 87,89 41,92

41 -0,51 4,49 3,99 92,41 44,94

42 -0,20 5,09 4,59 96,95 47,96

43 0,00 5,50 5,00 100,00 50,00

44 0,16 5,82 5,32 102,44 51,62

45 0,29 6,07 5,57 104,30 52,87

46 0,55 6,60 6,10 108,29 55,52

47 0,99 7,48 6,98 114,84 59,89

48 1,52 8,54 8,04 122,77 65,18

50 2,14 9,78 9,28 132,12 71,41

HS: faktor B Z skor steny staniny iq t-skór

10 -1,85 1,80 1,30 72,27 31,51

12 -1,40 2,70 2,20 78,99 35,99

13 -1,21 3,08 2,58 81,83 37,89

16 -1,06 3,39 2,89 84,14 39,43

19 -0,81 3,88 3,38 87,89 41,92

21 -0,60 4,30 3,80 91,00 44,00

22 -0,51 4,49 3,99 92,41 44,94

23 -0,37 4,76 4,26 94,42 46,28

25 -0,20 5,09 4,59 96,95 47,96

26 -0,08 5,34 4,84 98,79 49,19

27 0,00 5,50 5,00 100,00 50,00

28 0,08 5,66 5,16 101,21 50,81

29 0,16 5,82 5,32 102,44 51,62

30 0,25 5,99 5,49 103,68 52,45

33 0,37 6,24 5,74 105,58 53,72

34 0,55 6,60 6,10 108,29 55,52

36 0,75 7,01 6,51 111,29 57,53

37 0,99 7,48 6,98 114,84 59,89

39 1,21 7,92 7,42 118,17 62,11

40 1,66 8,82 8,32 124,91 66,61
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HS: faktor C Z skor steny staniny iq t-skór

30 -1,85 1,80 1,30 72,27 31,51

32 -1,40 2,70 2,20 78,99 35,99

33 -1,21 3,08 2,58 81,83 37,89

34 -0,93 3,65 3,15 86,12 40,75

35 -0,65 4,20 3,70 90,26 43,51

36 -0,46 4,58 4,08 93,09 45,40

38 -0,16 5,18 4,68 97,56 48,38

39 0,12 5,74 5,24 101,82 51,22

40 0,33 6,16 5,66 104,94 53,29

41 0,51 6,51 6,01 107,59 55,06

42 0,70 6,90 6,40 110,50 57,00

43 0,99 7,48 6,98 114,84 59,89

44 1,21 7,92 7,42 118,17 62,11

46 1,52 8,54 8,04 122,77 65,18

50 2,14 9,78 9,28 132,12 71,41

HS: faktor D Z skor steny staniny iq t-skór

22 -2,14 1,22 0,72 67,88 28,59

30 -1,66 2,18 1,68 75,09 33,39

35 -1,40 2,70 2,20 78,99 35,99

37 -1,13 3,24 2,74 83,04 38,69

38 -0,93 3,65 3,15 86,12 40,75

39 -0,70 4,10 3,60 89,50 43,00

40 -0,33 4,84 4,34 95,06 46,71

41 0,00 5,50 5,00 100,00 50,00

42 0,16 5,82 5,32 102,44 51,62

43 0,29 6,07 5,57 104,30 52,87

44 0,51 6,51 6,01 107,59 55,06

45 0,81 7,12 6,62 112,11 58,08

47 1,13 7,76 7,26 116,96 61,31

48 1,40 8,30 7,80 121,01 64,01

49 1,85 9,20 8,70 127,73 68,49
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HS faktor E Z skor steny staniny iq t-skór

22 -2,14 1,22 0,72 67,88 28,59

28 -1,66 2,18 1,68 75,09 33,39

30 -1,30 2,90 2,40 80,50 37,00

31 -1,06 3,39 2,89 84,14 39,43

32 -0,93 3,65 3,15 86,12 40,75

33 -0,75 3,99 3,49 88,71 42,47

35 -0,60 4,30 3,80 91,00 44,00

36 -0,37 4,76 4,26 94,42 46,28

37 -0,16 5,18 4,68 97,56 48,38

38 -0,04 5,42 4,92 99,39 49,60

39 0,12 5,74 5,24 101,82 51,22

40 0,33 6,16 5,66 104,94 53,29

41 0,55 6,60 6,10 108,29 55,52

42 0,75 7,01 6,51 111,29 57,53

44 0,99 7,48 6,98 114,84 59,89

47 1,30 8,10 7,60 119,50 63,00

49 1,66 8,82 8,32 124,91 66,61

50 2,14 9,78 9,28 132,12 71,41

HS total Z skor steny staniny iq t-skór

139 -2,14 1,22 0,72 67,88 28,59

150 -1,66 2,18 1,68 75,09 33,39

164 -1,40 2,70 2,20 78,99 35,99

167 -1,21 3,08 2,58 81,83 37,89

173 -1,06 3,39 2,89 84,14 39,43

176 -0,93 3,65 3,15 86,12 40,75

179 -0,75 3,99 3,49 88,71 42,47

180 -0,55 4,40 3,90 91,71 44,48

181 -0,42 4,67 4,17 93,76 45,84

182 -0,33 4,84 4,34 95,06 46,71

184 -0,20 5,09 4,59 96,95 47,96

186 -0,08 5,34 4,84 98,79 49,19

189 0,00 5,50 5,00 100,00 50,00

191 0,20 5,91 5,41 103,05 52,04

194 0,46 6,42 5,92 106,91 54,60

197 0,60 6,70 6,20 109,00 56,00

199 0,70 6,90 6,40 110,50 57,00

200 0,81 7,12 6,62 112,11 58,08

201 -0,20 5,09 4,59 96,95 47,96

204 1,13 7,76 7,26 116,96 61,31

205 1,40 8,30 7,80 121,01 64,01

209 1,66 8,82 8,32 124,91 66,61

223 2,14 9,78 9,28 132,12 71,41
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Příloha č. 10. Četnost odpovědí v Dotazníku adaptovanosti zaměstnance 

 
  

Četnost odpovědí v Dotazníku adaptovanosti zaměstnance

Zcela 

nesouhlasí

m

spíše 

nesouhlasí

m

nevím/ 

nejsem si 

jistý

spíše 

souhlasím

zcela 

souhlasím

A1 0 0 4 8 19

A2 1 1 2 5 22

A3 0 2 4 14 11

A4 6 10 5 8 2

A5 0 1 2 7 21

A6 0 1 3 11 16

A7 0 2 3 12 14

A8 0 0 3 8 20

A9 0 1 6 11 13

A10 0 1 2 8 20

B1 13 0 4 14 0

B2 12 0 5 14 0

B3 16 0 3 12 0

B4 9 1 8 13 0

B5 7 2 5 17 0

B6 17 0 3 11 0

B7 14 0 3 14 0

B8 7 3 3 18 0

B9 10 0 4 17 0

B10 12 1 1 17 0

C1 0 1 3 20 7

C2 1 7 6 14 9

C3 1 3 8 16 3

C4 1 2 6 13 9

C5 0 0 5 17 9

C6 0 0 6 16 9

C7 0 0 2 14 15

C8 2 3 7 14 5

C9 0 1 5 12 13

C10 2 4 12 7 6

D1 0 0 3 15 13

D2 1 1 7 16 6

D3 0 2 3 17 9

D4 1 0 1 12 17

D5 0 0 1 14 16

D6 1 7 13 6 4

D7 0 1 2 15 13

D8 1 0 2 15 13

D9 1 2 5 9 14

D10 0 0 3 18 10

E1 3 6 5 12 5

E2 0 2 9 11 9

E3 1 6 9 11 4

E4 1 6 11 7 6

E5 0 0 4 13 14

E6 0 0 5 11 15

E7 2 3 6 15 5

E8 2 3 5 15 6

E9 0 1 5 14 11

E10 0 2 5 14 10

červeně jsou označeny reverzně kódované položky
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Příloha č. 11. Odpovědi na otevřené otázky z Dotazníku adaptovanosti 
zaměstnance 

 
  

Resp.

V čem nevyhovuje, nebo je nedostatečný současný adaptační 

program? Jak by se dal vylepšit stávající adaptační program?

Jaká součást adaptačního programu je podle Vás nejvíce efektivní, 

která nejméně a proč?

1
Ne všichní VOT jsou adekvátní pro začlenění nováčku a schopný tomu 

nováčkoví dát správný cíl  a podporu.

Nováček by měl mít svého ,,instruktora,, který bude opravdu zkušený nejen v 

prodejí ale i  v přístupu ke klientovi a dá mu nejdůležitější náhled na jeho 

budoucí práci

nejvíce efektivní je vlastní zkušenost a praxe na přepážce, školení je důležité 

pouze pro zopakování toho co se naučí na pobočce. Pokuď dotyčného 

nováčka bude zaúčovat opravdu zkušený kolega.

2 Nemyslím, že by byl nevyhovující

Určitě tím, že by kolegové i VOT měli více času, který by mohli věnovat 

nováčkovi. Bohužel plány jsou takové jaké jsou, tudíž na nováčkovi dle mě 

není věnován dostatek času.. Nejvíce školení, nejméně kurz Vítáme Vás

3 je přidělen pracovník který se o něj stará

pracovník který se stará o nováčka by měl mít úlevu od své práce, např 

snížený prodejní plán

nejvíce efektivní je samostatná práce na pobočce s dozorem, nejméně testy 

protože neodráží skutečné potřeby na pobočce a je v nich spousta 

zbytečností

4
Nováčkové nejsou dobže proškoleni ani na systémy ani na produkty natož 

prodejní dovednosti. Doporučuji změnit strukturu školení.

změnit strukturu školení. Nováčkové musí chápat vše jsou produkty užitečné 

pro klienta proč by je měli nabízet a jakou formou. To se jim nedostává. Ze 

školení přijdou zmatení a neznají ani základní obsluhu systému. Na školení 

se jim věnuje nedostatečně.

Mentoring je nejvíce učinný, dá se nováčkovi ukázat správný postup při 

jednání s klientem prodejní argumenty a vysvětlení produktu pro klienta 

přes užitek a nikoliv parametr. To dá nováčkovi nejvíce. 2-3měsiční školení 

produktů, prodejních dovedností je nejméně učiná. Měla by probíhat 

zárověň aby nováček pochopil užitek. školení by mělo mít jinou formu. 

Pokud mi vyjde a podaří se mi dostat pozici trénéra nebo kouče pokusím se 

tento proces změnit aby zaměstnanci byly efektivnější a přinesli  tížený zisk a 

spokojenost klienta pro banku. V případě konzultace jak by mělo školení 

probíhat Vám budu k dispozici

5 n nevim nejvíce efektivní je mentoring

6

Současný adaptační program nováčka nepřipraví praxí, ale pouze desítkami 

napsaných vět na papíře. To mu sice pomůže se orientovat v produktech, ale 

jejich praktické využití musí nováček vyzkoušet na přepážce a také by mu to 

mělo být umožněno v rámci tohoto programu. Praxe je totiž diametrálně 

odlišná od teorie.

Zapojit více práci s programy a naučit nováčky obsluhovat l idi již v 

samotném adaptačním programu. To tady strašně chybí. Nováček přijde 

plný teorie, sedne si na přepážku a během deseti minut zjistí, že neví co má 

dělat.

Nejméně efektivní je školení. Nejvíce efektivní je mentoring. Jenže i ten 

mentor má svůj plán a tak nemá tolik času kolik by měl mít na zaučení 

nováčka. Pokud by bylo bráno v potaz to, že někdo je mentorem a věnuje se 

zaškolení nováčka na 100% a tím by měl ponížený plán tak by se nestávalo, 

že nám nováčci do půl roku odcházejí. Nemají takovou péči jakou by měli 

mít.

7 Roztažený na zbytečně dlouhý úsek Rychlejší zapojení do prac. procesu Nejméně Vítejte v ČS - zbytečné, školení rozčleněné do jednolivých modulů

8 zrychlení adaptačního procesu, zdlouhavé a časově náročné školení nesprávné uspořádání školení a témat, které může nováček využít

nejvíce mentoring, praktické osvojení základních znalostí získaných na 

školení

9 chaoz, nejasné role kdo co koho učí aktivním mentoringem

mentoring nejefektivnější(individuální přístup k nováčkovi), neefektivní 

současný zmatek

10 příl iš mnoho informací v krátkém časovém horiziontu nevím nejvíce efektivní je školení a kurz Vítáme Vás

11 v ničem v ničem školení

12 MÁLO TRENINGU VÍCE TRENINGU nevím

13 Nedostatečně se zaměřuje na teorii  předpisů Motivace pro nováčky školení

14 nevím nevím nevím

15 nemůžu posoudit myslím, že pro  je adaptační plán zcela vyhovující zatím mám za sebou pouze prodejní příběh, nemohu tudíž posoudit

16 Nemám představu nevím

Kdysi jsem působila jako mentor. Obecně myslím, že by se nováčkům mělo 

věnovat daleko víc času a péče. naše agenda je rozsáhlá, než se ve všem 

orientují je to náročné. Všech ny tři  části adaptačního programu by se měly 

doplňovat, být pro nováčka přínosem a měly by na sebe vhodně navazovat. 

Efektivitu si netroufám posoudit - žádného nováčka momentálně v týmu 

nemáme.

17 x x x

18 neučí se původní produkty nevím důležité je školení, nejvíce se pak naučí v praxi

19
připadá mi, že je vše šito "horkou jehlou" na nováčky se navaluje rychle 

moc povinností, myslím, že nestačí vše vstřebat tak jak by potřebovali

l íbil  se mi program kdy nováček měl svého mentora a ten se mu mohl 

věnovat a důkladně vysvětli l  vše potřebné, dnes je chaos,

nemohu posoudit současný adaptační program objektivně - nezažila jsem 

ho jako nováček - pracuji v ČS od r1995, postupy byly jiné, jiný byl i  

adaptační proces, vše jsme se učil i  postupně, dnes chceme po nováčcích 

všechno a nejlépe hned - máme složitou agendu, není to možné pobrat 

během pár měsíců

20 krátké-obecné méně zatížit nováčky v prvním půl roce plněním

mentoring podle mě není efektivní, jedná se o zaměstnance s plánem, kteří 

nemají na nováčky čas, výsledek je ten že nováčci dělají plán za mentora ale 

pro rady si chodí k jiným kolegům, kteří za to nejsou nijak oceněni. Jinak 

jsou všechny školení dle mého názoru efektivní, i  kurz Vítáme Vás má 

rozhodně svůj význam, a zpětně, i  když je to delší doba, na něj mám dobrou 

vzpomínku a hodně mě to na začátku působení namotivovalo k výkonům

21
samostudium v Amosu - nováček nerozumí, eumí, ale je testován. na školení 

se nejdříve dělá test a poté se učí věnovat se více nováčkům, zapojit více kouče 1 mentor, který bude "profesionál", bude se plně věnovat jen nováčkům

22 těžko říct, dlouho jsme neměli nováčka otázka spíše na vedoucí ho pracovníka školení - čas

23
v provozu není možné dostatečně,odpovědně připravovat nováčka 

pracovníkem, který má sám plný plán

mentorig vedený jedním zaměstnancem na oblasti, odpovědným za vzdělání 

nováčků produktové školení, mentoring vedený na pobočce -

24 Neobsahuje mentoring jako drive Zaclenit zpet mentoring

Nejefektivnejsi je mentoring, protoze si novacek zkusi 100% sve pracovni 

naplne

25 x x x

26 vyhovuje mi nevím nejvíce asi školení, kde se nováček seznámí s produkty ČS

27 Málo času na nováčka nevím nejvíce efektivní je mentoring

28

Nejvíce člověk pochytí z praxe. Naučil bych více nováčky hledat na intranetu 

informace, protože to budou potřebovat po celou dobu práce v ČS. 

Informace se mění. Není důležité zda je člověk zná nazpaměť, ale zda dokáže 

najít řešení a informace.

Více než aby nováček chytal praxi od poradců, bych mu věnoval více 

prostoru s koučem, aby se naučil  prodejní proces, práce s aplikacemi není 

až takový problém. Více bych zařadil práci s koučem, praxi, intranet.

29 v malé míře naučení do praxe simulační programy více do hloubky a opakovaně nejvíce mentoring, nejméně kurs Vítáme Vás

30 nevím o ničem je postačující nevím

31 nedokáži odpovědět nedokáži odpovědět praxe na pobočce
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Příloha č. 12. Přepis rozhovoru s respondentem č. 1 
 
V

8
: Jak dlouho jste zaměstnancem bankovní společnosti?  

R1
9
: Já jsem 2 roky a kousek.  

V: Kolik let jste v manažerské pozici ? 

R1: Nastupovala jsem na pozici poradce se sloučenou činností a potom jsem získala manažerskou pozici. Na konci 

února to bude půl roku  

V: Kolik máte podřízených? 

R1: Řídím tým 6ti lidí.  

V: V jakých fázích a souvislostech se angažujete při adaptaci nových pracovníků? 

R1: Já s nimi procházím celý začátek. Procházíme programy, systémy, procesy, vlastně...jak se co procesuje. Potom tam 

máme produktové znalosti, konkrétní produkty, i historické, které se již nezakládají, aby měli nováčci představu, s  čím 

se můžou setkat na přepážce. 

V1: To je formou školení? 

R1: Ne, mají klasický index poradce, kde mají nastavené moduly. Mám první nováčky, kteří začínají adaptační proces se 

mnou od ledna, byli hodně rychlí. Sami chtěli jít napřed, procházeli jsme produktové znalosti i nad rámec toho indexu. 

Indexu se drželi, ale u produktů jsme šli nad rámec.  

V1: Jak vlastně probíhá kombinace indexového školení a zácviku na pracovišti? 

R1: V současné době se o nováčky po školení mám na starosti já, ale nemůžu se bohužel rozdvojit, pomáhají mi 

zkušenější poradci, kteří dříve působili jako mentoři. Probíhá to tak, že před školením si řekneme informace o 

produktech, které se nejvíce používají. Na první školení šli až asi po pěti týdnech práce, takže poměrně pozdě. Zvládli 

jsme to tedy napřed. Když se vrátili asi ze třetího školení, tak šli sami na přepážku, seděl za nimi zkušenější kolega. 

V tuhle chvíli jim končí za dva týdny zkušební doba, takže jedou tak, že jsou sami na přepážce, jedou prodejní příběh, 

normálně nabídky, mají dané plnění, co se týká aktivit. Když neví, tak se ptají zkušenějšího kolegy na pomoc. Mají již 

nastavené cíle, plán na jeden měsíc, obchodní. Mají měřené počty nabídek, tedy oslovení klientů. Vyhodnocení mají 

také se mnou, každé úterý mají interview.  

V: Jaký máte názor na efektivitu/účinnost současného adaptačního programu? 

R1: Mám srovnání s tím předchozím programem. Je lepší, že se teď tráví víc času na pobočce. Dříve člověk strávil 14 dní 

ve školícím centru, než na pobočku přišel. To je lepší, ale myslím si, že chybí mentoring, protože VOT (nadřízený, pozn. 

výzkumníka) nemá tolik času, aby se každému pomohl s kvalitní adaptací. Nemluvě o tom, že si nemůže ani vzít 

dovolenou. Když má VOT zkušené lidi, tak jsou schopní tomu nováčkovi pomoci sami.  

V: Nebere jim to čas v plnění vlastních obchodních plánů? 

R1: Ani tolik ne, protože ještě než nováčci jedou sami na sebe, tak byli na násleších u kolegů. Sledovali, jak vedou 

zkušenější kolegové prodejní rozhovor, sledovali, jak probíhají nabídky a na to dělali náslechy. Zároveň jim poradci 

vysvětlovali aplikace, z jakého důvodu používají tuto aplikaci a ne jinou. Takže to měli zároveň i s vysvětlením. Když to 

bylo naopak, tedy nováček seděl na přepážce a hlídal je starší kolega, tak ještě neměli vlastní obchodní plán. Pokud 

tedy byl potenciál na obchod, tak se do toho zkušenější kolega vložil. Takto tedy o ten potenciál nepřišel. Tam 

                                                      
8
 Výzkumník 

9
 Respondent č. 1 
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samozřejmě je poradce z toho důvodu, aby si vysvětlil prodejní signál, který slyšel a adekvátně na něj zareagoval. Takže 

o ten potenciál prodeje nepřijdou.  

V: Co by se dalo zlepšit v dosavadním adaptačním programu? 

R1: Myslím si, že by se měl znovu zavést mentoring. Ten mentoring, který dělají ti zkušenější, které to opravdu baví. 

Aby na to měli vyblokovaný ten čas, aby se těm nováčkům mohli opravdu věnovat. A možná větší zpětná vazba z toho 

školícího centra, o tom jakým způsobem tam ti nováčci fungují. Co znají, co umějí. Ta zpětná vazba by měla jít 

k manažerovi.  

To znamená znát výsledky testů, nebo i něco dalšího? 

Ty výsledky testů znám, to mi posílají. Spíš fakt, jak tam fungují, jak jsou aktivní.  

V: Které součásti adaptačního programu se ukazují jako nejúčinnější? 

R1: Nejvíc záleží na aktivitě toho nováčka, jestli je pasivní, nebo aktivní. Jestli je pasivní, tak jim defacto nejvíc pomůže 

to, že jsou na pobočce sami a že si můžou sami vyzkoušet systém. Sami si to proklikají a sami vyzkouší. Když jsme měli 

spolu školení, tak si systém zkoušeli na mém rodném čísle (na bankovním účtu manažerky, pozn. výzkumníka). Klidně 

aby měli nějaký seznam rodných čísel, na kterých by si to mohli vyzkoušet tu práci se systémem. Bylo by dobré mít 

sestavu fiktivních klientů, kde budou přiřazené různé produkty, to by bylo dobré. Aby byla i větší škála toho, co se 

můžou naučit, než přijdou na přepážku, a pojedou naostro. 

V: Kde vidíte slabiny současného adaptačního programu? 

R1: No, hlavně že ten mentoring chybí, jinak jsem docela spokojená.  

V: Co podle vás nejvíce napomáhá nováčkům v adaptaci na jejich práci a pracovní podmínky? 

R1: Většinou chodí na školení připravení, prochází e-learningem, dělají testy. Spíš je to o tom, že tam chodí připravení. 

Když byli na prodejním příběhu (modul školení pozn. výzkumníka), tak říkali, že tam věděli, že byli připravení na to, co 

tam budou probírat. Mají to hodně samostudiem, potom si tam upevní detaily. Líbil se jim prodejní příběh, je hodně 

softovej. Já bych přidala školení starbanku (systém, v němž se provádí bankovní operace pozn. výzkumníka), protože se 

starbankem nikdo z nováčků neumí. Aby měli školící verzi, kterou by si mohli proklikat. Na pobočce se to pak těžko učí. 

Zkušenější kolega to prokliká v systému za ně, aby to bylo v pořádku a klient se nezdržoval. Všechno ostatní jsme 

schopní je naučit.  

V: Co je pro nováčka v procesu adaptace nejtěžší? 

R1: Nejtěžší je pro ně naučit se ty systémy, hlavně ten starbank je kámen úrazu.  

V: Kdybyste mohl/a  navrhnout změny adaptačního programu, co byste zavedl/a? 

R1: Myslím, že by měla být oddělená školení pro modrou a béžovou banku (retailové a osobní bankovnictví, pozn. 

výzkumníka). Modří poradci se často chodí ptát našim a zdržují je od práce, zabírají jim čas. Bylo by dobré mít servisní 

školení i pro modrou banku, kde by se naučili základní věci. 

V: Jak poznáte, že je nováček dobře adaptovaný, jak se projevuje? 

R1: Je to hodně individuální, podle toho, jak je rychlý a aktivní, jak moc chce. Mám nováčka, který nastupoval 

v červenci a v říjnu už jel sám, se splněným plánem. To je ale extrém. Jsou nováčci, kterým trvá rok, než se pořádně 

rozjedou a jedou bez pomoci kohokoliv. Rozdíl je hlavně v proaktivitě a v tom, jak moc chtějí. V průměru třičtvrtě roku 

od nástupu trvá, než je schopný jet sám bez jakékoliv pomoci, zná většinu věcí a prostě je si v tom jistý.  

V: Jak potom řešíte zaměstnance, který to pořád nezvládá, když už po zkušební době a je zaměstnaný na dobu 

neurčitou? 
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R1: Oni proto dostávají cíle už na zkušební dobu, aby se ukázal ten obchodní duch, protože to je to nejdůležitější.  

V: Jak se tedy pozná, že už je adaptovaný – na základě plnění obchodního plánu? 

R1: Není to jenom o tom plnění toho plánu, samozřejmě je to obchodní pozice, ale je to hodně o tom, jak moc 

potřebuje podporu okolo sebe. Když je to nováček, který nepotřebuje podporu, dokáže si informace najít sám, když je 

nezná. Oni už sami poznají a řeknou si, kdy zvládají sami a nepotřebují žádnou podporu od zkušenějších.  

V: Které jsou typické projevy špatně adaptovaného nováčka? 

R1: Špatně adaptovaný nováček se pořád ptá ostatních, co má dělat, neví, jak co zjistit. 

V:  Jak dlouho zpravidla probíhá adaptace nováčků a co přispívá ke zrychlení tohoto procesu? 

R1: Je to opravdu hrozně individuální, pomáhá, když se člověk sám ptá, sám se snaží dostat informace. Fakt záleží na 

tom člověku, který je zrovna nabraný. Každý to má trochu jinak. Zrychlit by se to dalo tak, že by měli rychle možnost si 

práci zkoušet na pobočce. Když už mají od kolegů informace jak se  co dělá, po tom prvním měsíci, aby si to mohli sami 

vyzkoušet, různé procesy, co se jak mění, co se jak provádí. To jim dodá takovou tu jistotu, že budou vědět kam 

kliknout, kde co mají hledat. K tomu by se právě hodily ty rodný čísla a mít školící verzi systémů.  

V: Jak probíhá seznámení s týmem? 

R1: Úplně speciální postup není, už u výběrového řízení se s nimi bavili i všichni lidi z pobočky z vítězného náměstí, aby 

věděli, jestli si spolu sednou, nebo ne. S tím, že je to spíš o tom, aby si ti lidi sedli, budou spolu trávit spoustu času. Byli 

s celým vítězňákem, ale popovídali si spíš jako lidsky, koníčky a tak.  

V: Jak to probíhalo? 

R1: Bylo to součást výběrového řízení, po AC si s nimi na půl hodinky popovídali. Jinak po nástupu poradci vědí, že 

budou nastupovat nováčci, vědí, kdy jim přijde, jestli je to žena, chlap, jestli byli někdy v bance, jaké mají zkušenosti. 

Takže na to se ptají. Vždycky jim to řeknu, aby věděli, co mají čekat.  

V: Jak probíhá první den? 

R1: Je to zase individuální, záleží, jak se sejdeme na pobočce. Vždycky tak na půl dne si vezme podpora ty nováčky, 

vysvětlí jim základní věci, jak funguje spořitelna, jak funguje oblast, na kterou nastoupil. Udělá se s nimi bozp školení a 

tak dále, projde se organizační struktura. Procházíme, jak bude vypadat pracovní doba, jak fungujou poradci, jak 

funguje školící proces, jak funguje obchodní plán a jak jsou nastavené odměny. Tyhle informace dostanou během 

prvního týdne. Potom je seznámení s kolektivem, podle toho, na kolik hodin jsou pozvaní a kolik je zrovna zaměstnanců 

přítomných. Nováčky si většinou zveme až na devátou, záleží ale, kdo to zrovna řeší. Stejně jim chvilku trvá, než si ty 

jména zapamatují. Podle mě je jedno, jestli je to takový centrální, nebo jestli se seznámí postupně.  

V: Mají připravené svoje pracovní místo, když přijdou? 

Pracovní místo nemají připravené, protože zatím nemají svojí přepážku. Na naší pobočce poradci nemají svoje 

přepážky, střídají se. Dostanou ale vstupní materiály, informace o organizační struktuře, kdo je nadřízený. Pracovní 

místo mít první nebudou, ale dostanou svojí skříňku na hale i v šatně, takže svůj prostůrek dostanou. Přihlašovací hesla 

do počítačů a podobně zajišťuje backoffice a je to připravené, než nastoupí. Máme dobrou podporu, takže ti se o to 

postarají.  

V: Jak se projevuje organizační kultura na Vašem pracovišti? Na co je především kladen důraz? 

R1: Prochází se s nima etický kodex, dress code, hodnoty banky. Je to spíš postupně, podle toho, jak se to stíhá. Taky 

jak jsou rychlí, většinou se to snažíme stihnout ještě před Vítejte v bankovní společnosti (přivítací školení pozn. 

výzkumníka). Na nějakou kulturu projevu a podobně koukáme už při výběrovém řízení a vůbec i na nějaký dress code. 
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Aby ti lidi zapadli do kultury.  

V: Čím je Vaše pracoviště odlišné oproti ostatním? Jak to ovlivňuje adaptaci nováčka? 

R1: Já si myslím, že jdou do většího kolektivu a seznamují se se dvěma týmy najednou. Daleko víc lidí jim ale může 

zároveň pomoct. Musí si sice s více lidmi sednout, ale může jim to zase pomoct při tom učení. Když nastupují na 

nějakou menší pobočku, tak se učí jen v rámci toho malého týmu. V tomhle ohledu je to teď lepší, že těch informací 

získávají daleko víc. Valí se to na ně z více stran.  

V: Nejsou tím zahlcení? 

R1: Asi jo, ale já si u nováčků ověřuji, jak se cítí. Jestli je to tempo ideální, jestli to není moc rychlý, podle toho se 

snažím přizpůsobit ty informace, který na něj hrnu. Vím, že jednoho zahlcuju, že se s ním nestíhám sejít, jak bych 

potřebovala mu to předat, abych mu to stihla říct. Potom si to vždycky řekneme u toho IR (hodnotící rozhovor 

s manažerem, pozn. výzkumníka), on říká, že si to musí nechat chvilku sednout, aby se mu to uleželo. On mě vždycky 

přibrzdí. Já jsem rychlá, takže potřebuju, aby si mě sami zbrzdili, aby si řekli, kdy už je to moc.  

V: Mají nováčci problém s něčím z organizační kultury? 

R1: Rychle se tam navaluje to, že se musí hodně věcí naučit a navíc se rychle přidává ten obchodní plán. Nějaký dva 

měsíce to nechceme, a najednou musí začít plnit. Musí se teda postupně přidávat aktivity, a sledovat, jestli je zvládají, 

nebo nezvládají. Zase je to o tom, jak je ten člověk rychlej.  

V: S kterými prvky organizační kultury mívají nováčci největší potíže? 

R1: Oni jsou většinou připravení na organizační kulturu, přeci jenom někdy do banky chodí. Když nastupuje z jiné 

banky, tak i ví, co může čekat, o co jde. Ti mají problém s větší škálou produktů, ale působí zase jako profíci. Mám 

nováčka, který je ze střední školy a ta zase dělala hostesing pro spořitelnu. Je to o tom, kdo nastupuje. Pokud je to 

člověk, který má zkušenosti se spořitelnou nebo jinou bankou, tak to pro něj není problém, protože ví, do čeho jde. To 

je většina lidí, která se přihlásí, že ví, do čeho jdou. Že je tady taková bankovní kultura, předpokládá se, že to vědí. 

Nemám pocit, že by s tím měli nějaký problém.  
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Příloha č. 13. Přepis rozhovoru s respondentem č. 2 

V
10

: Tento rozhovor se bude týkat nováčků a Vašeho názoru na adaptační program 

R2
11

: K nováčkům vám ale toho moc nepovím, poslední nováček je nová kolegyně, která je tady už tak dva roky. 

V našem týmu žádní nejsou.  

V: Co se Vám zdálo nejefektivnější tenkrát v tom programu? 

R2: Mě posadili kolegyni naproti na přepážku a jenom jsem sledovala, jestli neříká nějaké hlouposti. U mě to probíhalo 

ještě hůř, ale to už je dávno.  

V: Neprobíhalo u Vás žádné zaškolení? 

R2: Bylo nějaké školení první den, potom jsem sem přišla, sedla si za mne kolegyně, která za hodinu řekla, že už to 

zvládnu a odešla. Měla jsem to teda rychlé, musela jsem skočit do vody. Nastoupila jsem v září, v prosinci jsem byla na 

pobočce sama.  

V: Co by vám tenkrát pomohlo? 

R2: No, já jsem byla zvyklá se o sebe postarat sama, předtím jsem pracovala na živnostenský list, takže to pro mě 

nebylo nic zvláštního.  

V: Myslíte si, že něco z toho současného programu by pro Vás byla pomoc? Jsou různé možnosti, mentoring, školení.  

R2: Já jsem nezažila ani ten mentoring, nás spíš ubývalo, než přibývalo.  

V: Zkusíme to možná z jiné strany – co je na té práci nejtěžší, na co by se měl v tom programu připravit? 

R2: Určitě se připravit na stres, nepřipouštět si to, obrnit se. Asi se to nedá naučit školením, ale aby na to byli 

připravení, že to není jednoduchá práce.  

V: Ohledně čeho? 

R2: Hlavně to jsou ty obchodní plány, které se musí plnit a jsou na to vždycky jenom tři měsíce. 

V: Kromě toho stresu ještě něco dalšího? 

R2: Tak na ty produkty a procesy jsou tady informace na intranetu a elektronické školení a tak. Určitě se nesmí bát 

zeptat se sám. Musí být proaktivní, chtít se sám naučit produkty.  

V: Je něco specifického na organizační kultuře, kterou se musí naučit? 
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R2: Ne, já myslím, že se spořitelna docela uvolňuje, takže to co tady bylo striktně dané a nesmělo se leccos, že už to 

neplatí. Už je spíš o lidském přístupu, nejsme naškrobená banka. Sice některé věci platí pořád, ty standarty nějaké musí 

být 

V: Jak jste dlouho ve spořitelně? 

R2: 7 let. 

V: Celou dobu v manažerské pozici? 

R2: Vlastně předtím jsem byla poradce, ale to dělám pořád. Spíš se na mne navaluje další práce. Dělám všechno i 

poradenskou práci, i mám na starosti i dozor nad pobočkou.  

V: Jak velký je ten tým? 

R2: Na pobočce jsme tři, spíš je moje role vedoucí důležitá pro klienty, kteří chtějí řešit nějaké problémy. Takže další 

stres.  

V: Máte nějakou fluktuaci? 

R2: Vystřídala se tady spousta lidí, i když jsme malá pobočka. Za ten sedm let jsem tady zůstala jenom já. Často mladí, 

kteří vydrželi chviličku a šli. Potom nám začali snižovat stav. 

V: Čím mohlo být, že odcházeli tak rychle? 

R2: To bylo přesně to, že to nezvládali, měli tady jiné plnění. Měli jsme tady i kluka, který tu brečel. Hodně lidí šlo i na 

centrálu.  

V: Měli nějaké speciální zacházení? 

R2: Pomáhala jim tehdejší paní vedoucí, byla jim k dispozici. Já jsem ale tehdy přišla rovnou na přepážku, dneska už 

jsou na tom daleko líp. Teď už jsme stabilní.  

V: Je to pro vás výhoda? 

R2: Je to dobré, já bych nováčka nechtěla, to by byl můj konec. Člověk musí pořád poslouchat, jestli neříká nesmysly, 

pořád se ptá. Ten helpdesk taky vždycky nepomůže.  

V: Jak vypadá nováček, který už je zaučený? 

R2: Je samostatný. I když tady probíhá neustále tolik změn, že si člověk připadá jako nováček pořád. Stačí už jen, že se 

mění stále designy těch programů. Ten člověk musí být samostatný, nikdo mu nic neřekne, ani to není v silách každého.  

Zrovna teď se změnil intranet a já jsem tam nemohla nic před klientem najít. Těch změn je moc, to se nedá zvládat.  

V: Když nefunguje dobře, tak to vypadá jak? 
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R2: U nás se pozná, že neplní obchodní plán, To už potom řeší ti VOT (vedoucí obchodního týmu).  

V: Pokud byste navrhovala program Vy, co byste do něj dala? 

R2: Tak jak to bylo myšlené, že bude někdo na pobočce, kdo se o něj bude starat, tak to je dobré. Ale ne tak, že tady 

nováčka dají a potom si přehazujeme problémy před klienty. Neměl by to být člověk z pobočky, který tam zároveň 

pracuje a ještě se má starat o nováčka. Měl by to být někdo jiný. Taky aby se měl člověk na koho obrátit, napsat email 

nebo zvednout telefon. Kolikrát bylo kolegyni hloupé stále volat na helpdesk. Ale jak to má jinak zvládat? V předpisech 

na intranetu se ten nováček nezorientuje, tak aby mohl zavolat rychle, aby klienta mohl rychle obsloužit. Takže nějaká 

pomoc a nějaký ten třeba helpdesk, co by jim mohlo pomoct. Na tom helpdesku se to taky rychle mění, jsou tam pořád 

nějací noví a nemají žádnou zkušenost s tou přepážkou. Ani to nemůžou zvládat.  

V: Jak dlouho by to mělo trvat? 

R2: Ta kolegyně ani po roce nefungovala ještě úplně na sto procent. Ta školení nebyla dobrá, protože člověk po měsíci 

přišel na přepážku a už si nic nepamatoval. Lepší je si to proklikat na přepážce. Musí získat zkušenosti s tím, co těm 

lidem nabídnout za produkty a znát ty systémy.  

V: Oni teď mají školení lépe propojeno s prací na pobočce, takže tenhle problém už se trošku řeší.  

R2: To je fajn, že to mají provázané, takhle přesně je to fajn. Nás tehdy ještě učili systémy, které se ani nepoužívaly. 

Nevím, jak je to teď, asi je to pružnější, ale musí to odpovídat realitě.  

V: Myslíte si, že je těžší zadaptovat se v bankovní společnosti více než jinde? 

R2: Co se tak stýkám s kolegyněmi, které pracovaly v jiných bankách, tak je tam rozdíl v tom, že jsme fakt vytrénovaní, 

že umíme všechno v tom portfoliu od A do Z. Nejsou problémy, když bychom chtěli jít do jiné banky, tak lidi z bankovní 

společnosti všude chtít. Mám kolegyni, která odsud odešla a ta nastoupila do konkurenční banky a ti ostatní 

zaměstnanci jí prvních čtrnáct dní říkali, ať se uklidní, ať není tak ve stresu. Ptali se, co tady v tý bance s těma lidma 

dělají. Jsme asi trošku jinde. Sice mají taky plány, ale asi je to volnější. Asi jsme tvrdší.  Máme toho taky hodně – v tom 

portfoliu je od pojištění auta, domů, účty, prostě všechno. Je toho prostě hodně. V těch ostatních bankách toho mají 

míň. Proto taky mají lidi ze spořitelny rádi. V těch malých bankách mají třeba jeden účet, pár úvěrů, mají takový klid no. 

My jsme tady vytrénovaní pořádně.  

V: Cítíte tlak na prosazování kulturních hodnot? 

R2: Je to nastavené v tom prodejním rozhovoru, chodí někdy mystery kontroly. Když bylo školení na prodejní příběh, 

tak jsme měli radost, že budeme mít v rozhovoru s klientem větší volnost. Že to bude přirozenější, teď už zase ale 

máme striktně dané body, pořadí zjišťování informací. Taky ne vždycky jde všechno použít, i když člověk se musí ptát, 

aby získal ty informace.  Je hloupost se vždycky toho striktně držet, aby člověk navázal ten vztah. Bez těch informací to 

nejde, ale musí se to trošku přirozeně. Hlídá se to ale tím mystery shoppingem, musí padnout určité věci, pak je tam 

pořadí. Ale o něco volnější to je, dřív to bylo úplně nazpaměť, takové strojené věty.  
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Příloha č. 14. Přepis rozhovoru s respondentem č. 3 
 
V:

12
 Jak dlouho jste zaměstnancem bankovní společnosti?  

R3
13

: 20 let 

V: Kolik let jste v manažerské pozici ? 

R3: 2 roky 

V: Kolik máte podřízených? 

R3: 8 podřízených 

V: V jakých fázích a souvislostech se angažujete při adaptaci nových pracovníků? 

R3: Od začátku – nováček má přidělená školení, na které chodí, ale má také index poradce. Než jde na školení, tak se o 

tom pobavíme, někdy je třeba příprava, a třeba i nějaké learningové testy. I se bavíme, co může očekávat. Až přijde ze 

školení, tak e bavíme o tom, co se mu líbilo, co mu to přineslo. S nováčky se bavím denně, mělo by to být alespoň 

jednou za týden. Po třech měsících už je to téměř práceschopný bankéř. Po zkušební době sice mají nějaká školení, ale 

bavíme se už jako s ostatními bankéři, to znamená jednou za týden nebo za čtrnáct dní se setkáme na hodinové 

interview.  

V: Mají už ve zkušební době obchodní plán? 

R3: Oni ho mají vždycky na čtvrtletí, takže záleží, kdy přijdou. Já dávám plán vždycky, i když třeba jen malý, docela se mi 

to osvědčilo.  

V: Jaký máte názor na efektivitu/účinnost současného adaptačního programu? 

R3: Dřív, když byl mentoring, tak měl bankéř svého poradce, což bylo fajn. Teď to záleží hodně na manažerovi. Když má 

odpovědnost manažer, tak je to na něm, aby apeloval na ten tým, aby prostě podporovali nováčka. Asi je tam hodně 

důležité říct tomu týmu, jak hodně ho budou podporovat, protože na tom závisí i jejich výsledky. Nováček když se brzy 

zadaptuje, tak může pomoct výsledku toho týmu. Když jsem měla prvního nováčka bez mentora, tak jsem si svojí rolí 

nebyla jistá, ale postupem času už jsem si to zažila. Mám na to svoje postupy, píšu si všechno do takového speciálního 

sešitu. Zase je fajn, že to mám všechno více pod kontrolou.  

V: Jak na to reagují zkušení poradci, že byl zrušený mentoring? Neznamená to pro ně více práce? 

R3: Ono to je otázka, protože všichni se vlastně pořád něco učí. I ti stávající zkušení se musí učit nové aplikace, nové 

produkty. Všichni se stále učí a společně to konzultují. Nováček má samozřejmě více dotazů, ale u nás se zatím 
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adaptovali všichni docela rychle.  

V: Co by se dalo zlepšit v dosavadním adaptačním programu? 

R3: Já sama se ještě stále učím být ve své nové roli. Vyhovuje mi, že mám kolegyně, s nimiž mohu ty postupy 

konzultovat. Já jsem si udělala takové vylepšení, že mám tabulku, kterou jim předávám. Chci po nich, aby si 

individuálně domluvili schůzky se všemi kolegy, také na hypotečním centru, s investičním specialistou, my 

spolupracujeme i s firemními bankéři, takže tam půjdou na takovou stáž, aby získali větší přehled. Do té tabulky si 

zapisují, co jim to dalo. Je fajn, že když budou u těch dalších poradců, jejich kolegů, tak si zapíšou, co se tam naučili. I já 

potom vidím, jak jsou na tom a mám přehled o jejich práci.  

V: Které součásti adaptačního programu se ukazují jako nejúčinnější? 

R3: Nejvíc je asi ta praxe. Teď zrovna jeden nováček byl na stáži a tam se půldne dívala na práci poradců. Tam probíhá 

nejvíc servis, chodí tam hodně lidí. Potom je to samozřejmě zkušenost. Musí pracovat s klienty, už si třeba dohodnout 

někoho na schůzku. Dobré je to kolečko, že s těmi kolegy sedí, poslouchají prodejní rozhovor, chodí na stáže, potom je 

tam samostudium a ty školení.  

V: Kde vidíte slabiny současného adaptačního programu? 

R3: Nevím, ani to moc nevnímám. Asi bych se musela zamyslet. Líbí se jim školení, hodnotí pozitivně kouče.  

V: Co podle vás nejvíce napomáhá nováčkům v adaptaci na jejich práci a pracovní podmínky? 

R3: Určitě jim pomáhá tým, kolegové. To je takový ten pocit, že se mohou na někoho obrátit, kdo jim poradí. Taky jim 

říkám, že kdyby cokoliv, tak jsem tu pro ně, mohou mi dát vždycky vědět.  

V: Máte na ně čas? 

R3: No, tak oni jsou pro mě priorita ti nováčci. Sice je konec kvartálu, takže čas není, ale minimálně abychom se každý 

týden viděli na chvíli, pokud tady jsem. Někdy tady nejsem, když je celodenní porada, ale když tu jsem, tak si na sebe 

uděláme čas. Nemusí to být celý den, stačí hodinka, že jo.  

V: Někteří manažeři říkají, že to ho mají hodně, že na nováčky jim nezbývá čas.  

R3: Souhlasím, ale je to o těch prioritách. Já jsem si z toho udělala prioritu, takže to takhle funguje.  

V: Co je pro nováčka v procesu adaptace nejtěžší? 

R3: Možná množství aplikací, protože to pro ně není jednoduché, je jich několik, každá je jiná. To je asi jediné.  

V: Kdybyste mohl/a  navrhnout změny adaptačního programu, co byste zavedl/a? 

R3: Moc mě nenapadá, ale není špatná role toho mentora.  
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V: Jak poznáte, že je nováček dobře adaptovaný, jak se projevuje? 

R3: Tak, že už si poradí sám. Oni i někteří nováčci si už poradí sami. Máme helpdesk, intranet, x možností, jak si najít 

informace. Taky mezi kolegy si mohou najít informace. Hlavně jde o tu samostatnost. Ne každý ví všechno, i zkušený 

poradce si někdy s něčím neví rady.  Taky si musí nějak poradit, nějak si ty informace zjistit. Takhle je na tom i ten 

nováček, i když samozřejmě má těch znalostí méně. Taky když se mu už něco podaří, nějaký obchod – takže na plnění 

plánu.  

V: Které jsou typické projevy špatně adaptovaného nováčka? 

R3: Určitě by se to projevilo v nesamostatnosti. Také by neměl základní informace, které by měl mít. Jedna věc je, 

kdyby to nezvládal se sebelepší podporou a stejně by to nezvládal, protože třeba se pomalu učí, nemá aktivní přístup 

k práci. Nebo to může být práce toho, kdo se o to má starat, je to jeho vina, toho manažera.  

V: Jaké základní informace máte na mysli? 

R3: No, přemýšlím. Že by třeba udělal něco, co je nemožné, třeba nějaký příkaz, který by byl technicky neproveditelný. 

Něco, o čem bychom ho měli informovat a tu informaci bychom mu nedali.  

V:  Jak dlouho zpravidla probíhá adaptace nováčků a co přispívá ke zrychlení tohoto procesu? 

R3: Mám člověka, který je plně funkční už ve zkušební době. Záleží hodně, jaké mají zkušenosti z předešlého 

zaměstnání. Pokud už v rámci zkušební doby nevykazuje vůbec žádnou aktivitu, tak si ho nenecháme. Je to relativně 

rychlé na naučení se základních věcí, tam už se to pozná. Hlavně jak komunikuje, jak se snaží. Není ani potřeba mít tolik 

zkušeností a vědomostí. Jinak je to asi půl roku, nejintenzivnější jsou první tři měsíce. Zrychlit by se to asi nemělo, pro 

mě jsou důležité ty první tři měsíce. Jsou dost intenzivní, takže by to asi ani nešlo. Nějaké zrychlení je možné u školení, 

které by se daly dělat na počítači, aby nemuseli do školícího centra. 

V: Jak probíhá seznámení s týmem? 

R3: Tak já jsem měla takový proces, že ještě ve fázi výběru jsem seznámila nováčka s týmem. Aby i ten tým se mohl 

podílet na tom, jestli bude ten nováček vybrán. Jinak ten den nováček přijde, je představen ostatním a potom 

proběhne ten apel na kolegy, aby nováčkovi vycházelo vstříc.  

V: Jak se připravuje tým na nováčka? 

R3: Nováčka provedu a se všemi ho představím. Také už vědí, kdo byl vybrán, koho mají čekat. Zpravidla ví, kde byl 

předtím a takové ty základní věci. Jinak mají připravené místo, vstupy do počítače a tak.  

V: Jak se projevuje organizační kultura na Vašem pracovišti? Na co je především kladen důraz? 

R3: Určitě ty hodnoty, zážitek, užitek vztah. Když ten klient odchází, tak by to měl cítit. Myslím, že to všichni přijali za 

své. Pokud by to nepřijali, tak to pro mě nejsou bankéři. V našem týmu to tak nastavené máme.  
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V: Čím je Vaše pracoviště odlišné oproti ostatním? Jak to ovlivňuje adaptaci nováčka? 

R3: Tak u nás jsme dost malí, takže je fajn, když chodí na ty stáže na jiné pobočky, aby zjistili, jak to funguje tam. Možná 

mají menší škálu informací u nás, které mohou získat. Jinak nic zvláštního nevidím. 

V: Jak se předávají organizační hodnoty nováčkovi? 

R3: Je fajn ty věci provázat mezi sebou. Když se bavíme o motivaci, o portfoliu, o klientech, aby věděli, jak to spolu 

souvisí, že nejde jen o výsledky, ale o spokojenost. Ono pro mě je to už samozřejmost, takže je těžké si uvědomit, co je 

vlastně nějak odlišné. Nebo třeba je důležité nedopustit věci a situace, které by naznačovaly, že se to nedodržuje. A 

dávat v takovém případě okamžitou zpětnou vazbu.  

V: S kterými prvky organizační kultury mívají nováčci největší potíže? 

R3: Co se týče bankovní kultury, tak záleží odkud ten nováček přichází. Pokud jdou z financí, tak je ta kultura podobná a 

přechod není těžký. V tom problém nevidím. Jinak největší potíže mají prostě s aplikacemi. Líbí se jim školení, že 

poznají jiné nováčky, zjistí, jak to funguje v jiných týmech. Hodně se jim líbí třeba prodejní příběh.  
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Příloha č. 15. Přepis rozhovoru s respondentem č. 4 
 
V:

14
 Jak dlouho jste zaměstnancem bankovní společnosti?  

R4
15

: 22 let 

V: Kolik let jste v manažerské pozici ? 

R4: 13 let 

V: Kolik máte podřízených? 

R4: 13 

V: V jakých fázích a souvislostech se angažujete při adaptaci nových pracovníků? 

R4: Vlastně už od začátku, jako první se s nimi setkám, máme spolu rozhovor, nastavíme si harmonogram adaptace a 

potom se s nimi skoro denně setkávám, bavíme se o tom, co potřebují ode mě, jak se jim spolupracuje s ostatními 

poradci a podobně. Také co je aktuálně trápí, čím se zabývají, co je pro ně náročné.  

V: Jaký máte názor na efektivitu/účinnost současného adaptačního programu? 

R4: Jsem s ním spokojený, líbí se mi propojenost s praxí, většina přípravy probíhá na pobočce, což je supr, protože si 

toho nováčka můžeme přizpůsobit našemu provozu a k našim potřebám. Taky je super to, že jsou centrálně dodávány 

ty kurzy a školení.  

V: Co by se dalo zlepšit v dosavadním adaptačním programu? 

R4: Mohly by se víc zapojovat zkušební pobočky, nějaké ty simulace. Jinak se mi to opravdu líbí, jak to teď je nastavený.  

V: Které součásti adaptačního programu se ukazují jako nejúčinnější? 

R4: Nejúčinnější je jednoznačně praxe a zase praxe. Nejlépe za dozoru zkušenějšího kolegy, jo, aby byli trošku hození do 

vody, ale zase ne úplně, aby měli nějaký záchranný kruh, který by jim pomohl, když potřebují. Pro poradce je to teda 

stres, je to psychicky náročné, jsou vyčerpaní. My díky tomu, že jsme velká pobočka, tak to můžu rozdělit, že opravdu 

toho nováčka má každý den, nebo dva, takže je to tolik nezatíží. Každý má taky nějaký svoje slabosti, přednosti, styl 

toho obchodování, tak se naučí více možností jednání.  

V: Kde vidíte slabiny současného adaptačního programu? 

R4: Tak nejlepší by bylo nováčka někam poslat, aby mi přišel kompletně hotový, ale to asi není ani možné z hlediska 

organizace. To by nebylo v lidských silách, kdyby to šlo, tak to banka udělá. Já jsem fakt spokojený.  

                                                      
14

 Výzkumník 
15

 Respondent č. 4 
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V: Co podle vás nejvíce napomáhá nováčkům v adaptaci na jejich práci a pracovní podmínky? 

R4: Tak ta praxe, jak jsem říkal. Potom taky podpora ode mě a od kolegy a taky prostor, aby si mohli říct, co jim 

vyhovuje, co jim nevyhovuje. Aby to nebylo tak, že je do něčeho tlačíme, aby měli pocit, že taky můžou nějak přispět.  

V: Komu by si tedy měli říct?  

R4: Určitě mě, tedy nadřízenému. Myslím si, že je to důležitý, aby neměli pocit, že je všechno nalajnovaný a že si 

nemůžou nic přizpůsobit, nebo přizpůsobit ty procesy v bance, když je něco napadne.  

V: Co je pro nováčka v procesu adaptace nejtěžší? 

R4: Nejtěžší je překlenout ten okamžik, kdy se to na ně začne hrnout, a začnou mít pocit, že se to nedá zvládnout. Tak 

to je nejtěžší, aby vydrželi, aby věděli, že je to normální, si myslet, že na to v životě nebudou mít a že se to zlepší. Že 

když to vydrží, tak se zase objeví světlo na konci tunelu a začne se to vyjasňovat. Hlavně aby nám neutekli, to je to 

nejtěžší.  

V: Kdybyste mohl/a  navrhnout změny adaptačního programu, co byste zavedl/a? 

R4: Asi je to teď dobrý, jak je to vyrovnaný. Hlavně je zapotřebí, aby na pobočce bylo dost seniorů, kteří tomu 

nováčkovi pomůžou. 

V: Jak se projevuje dobře adaptovaný nováček? 

R4: Tak v první fázi určitě, že je schopný pracovat samostatně. Je schopen fungovat sám na přepážce. Ale taky trvá půl 

roku rok, že se chodí ptát na různé věci, ale ptá se čím dál tím míň. Potom v další fázi, že si plní ty obchodní cíle 

stoprocentně, samostatně, začíná být taky přínosem pro tu banku, je schopen do týmu něco přinést, nějaké zlepšení, 

inovaci, naplnit obchodní výsledky. Taky naplnit kvalitu toho prodeje.  

V: Které jsou typické projevy špatně adaptovaného nováčka? 

R4: No, že to nezvládá, co jsem říkal.  

V: Jak dlouho zpravidla probíhá adaptace nováčků a co přispívá ke zrychlení tohoto procesu? 

R4: To je zhruba opravdu ty tři měsíce, než je samostatný docela. Někteří i dřív, někteří později. Úplně právoplatný člen 

je tak zhruba po roce, měl jsem lidi i po půl roce už funkční úplně.  

V: Jak probíhá seznámení s týmem? 

R4: Většinou se sejdeme ráno, takže ho seznámím při poradě, představím ho, že je to nová posila. Když vyjde čas, tak 

s ním objedu všechny, aby se poznali. Potom si s nimi sejdeme, projedeme nějaké ty věci. To už s nějakým zkušeným 

poradcem seniorem, který ho potom dozoruje vlastně.  

 V: Jak se připravuje tým na nováčka? 
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R4: Tak oni jsou zvědaví, ví, kdo to bude, kde pracoval, co dělal. Tyhlety věci znají, ale jinak se nepřipravují nijak 

konkrétně. Jinak mají připravený věci, co k práci potřebují, hesla a loginy mi vždycky posílají v den nástupu z IT. 

V: Jak se projevuje organizační kultura na Vašem pracovišti? Na co je především kladen důraz? 

R4: Tak tomu úplně nerozumím. Jako vůči tomu nováčkovi? Nebo jako hodnoty obecně? Tak hlavně aby plnil obchodní 

výsledky, ale taky toho musí dosahovat při vysoké spokojenosti klientů – takže to je zásadní, aby klient byl spokojený, 

aby z toho měl právě užitek. To je asi nejdůležitější.  

V: Čím je Vaše pracoviště odlišné oproti ostatním? Jak to ovlivňuje adaptaci nováčka? 

R4: Tak jsme o trochu větší, ale jinak je to standartní pracoviště, podmínky máme jinak naprosto stejné.  

V: Jak se předávají organizační hodnoty nováčkovi? 

R4: Tak určitě při té práci, já mu na začátku říkám, co je důležité a potom když je dozorovaný tím poradcem, tak ten mu 

vysvětluje, co se jak dělá a když něco řekne špatně, tak zase, mu to vysvětlí.  

V: S kterými prvky organizační kultury mívají nováčci největší potíže? 

R4: Tak my si vybíráme lidi, kteří k nám nějak zapadají, takže nebývají ničím překvapení. Možná ta obchodní orientace 

pozice je překvapí, ale na to bankovní prostředí jsou připravení, už jim to říkáme i při výběrovým řízení.  
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Příloha č. 16: Hrubé skóry Dotazníku adaptovanosti zaměstnance 
 
 

 

 

Resp. HSA HSB HSC HSD HSE HS total

1 48 10 39 43 40 180

2 46 23 43 48 44 204

3 33 25 36 37 33 164

4 48 21 44 41 30 184

5 41 37 35 39 37 189

6 30 26 36 40 41 173

7 46 10 46 45 44 191

8 46 22 34 40 38 180

9 36 29 30 22 22 139

10 43 25 42 45 49 204

11 47 40 40 38 40 205

12 47 19 38 35 28 167

13 41 39 38 37 36 191

14 46 27 39 43 42 197

15 41 16 41 49 47 194

16 44 23 38 41 35 181

17 30 30 30 30 30 150

18 45 12 43 44 42 186

19 47 19 40 44 32 182

20 43 36 42 44 36 201

21 43 13 42 49 47 194

22 37 40 34 40 40 191

23 42 34 40 39 36 191

24 50 40 50 47 36 223

25 30 34 34 40 38 176

26 42 28 35 40 39 184

27 41 33 33 41 31 179

28 39 33 32 42 33 179

29 47 19 46 47 50 209

30 41 36 38 45 39 199

31 45 37 38 39 41 200

suma 1305 836 1196 1274 1176 5787

ar. průměr 42,10 26,97 38,58 41,10 37,94 186,68

sm.odch. 5,52 9,33 4,77 5,50 6,35 17,01


