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Vítej a plav. 66 % lidí nikdo pořádně nezaučil

„Mysleli jsme, že časem zapadne. Jenže on odešel.“

Naloďte nové lidi tak, aby u vás zůstali

Jak se dělá onboarding v záplavě krajek 

Preboarding: když na kandidáta čekáte několik měsíců
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Klikem přejdětena kapitolu

Nováček přichází motivovaný, těší se na kariérní posun a novou příležitost. Po nástupu však cítí 
rozčarovaní, protože se mu nikdo pořádně nevěnuje… Takovou zkušenost má 66 % lidí, kteří si hledali 
práci na Jobs.cz a Prace.cz.

Zanedbaný onboarding může během pár dnů nebo týdnů zhatit energii věnovanou do náboru. 
Na následujících stránkách najdete praktické tipy, jak se tomu vyhnout. Představíme vám data 
o onboardingu a praxi ve třech konkrétních firmách.

Přejeme vám příjemné čtení,

Vaše LMC

JANA KUTARŇOVÁ, AUTORKA
Pracuje jako copywriterka v LMC, kde píše o trhu práce z pohledu 
zaměstnavatelů i kandidátů. Kromě HR ji zajímá psychologie, kterou studuje 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve psala pro Hospodářské noviny.



VÍTEJ 
A PLAV.

66 % LIDÍ NIKDO
POŘÁDNĚ NEZAUČIL, 

ZJISTIL PRŮZKUM

Náboru dnes firmy věnují spoustu energie. Jakmile však 
nováček nastoupí, stává se svým způsobem neviditelným. 
Zeptali jsme se v průzkumu uživatelů Jobs.cz a Prace.cz, 
co zažili během onboardingu. Výsledky nás překvapily: 

dvěma třetinám lidí se nikdo cíleně nevěnoval.



66 % NEZAŠKOLENÝCH NOVÁČKŮ
V průzkumu odpovídalo 1041 lidí, kteří si našli práci přes Jobs.cz a Prace.cz. Chtěli jsme vědět, jak 
probíhalo jejich zaškolení po příchodu na nové působiště.

Zajímalo nás, zda se onboarding liší podle velikosti firmy nebo oboru. A také, zda lidé, kteří práci změnili 
před rokem, zažili jiný přístup než ti, kteří nastoupili před třemi a více lety.

Překvapilo nás zjištění, že většina lidí nemá k tématu zaškolování v podstatě co říct. A to bez ohledu 
na délku zaměstnání, obor nebo velikost firmy.

PROSTUDUJ SI SLOŽKY VE SKŘÍNI 

• „Zaškolení proběhlo tak, že mi řekli: prostuduj si všechny složky ve skříni a když nebudeš 
něco vědět, sežeň si informace od lidí z jiných středisek nebo z internetu.“

• „Měla mě zaškolovat kolegyně, která na mě neměla čas.“

• „Zaškolení vypadalo, jako by mi kolegyně práci ani předat nechtěla. Část informací nepředala 
vůbec.“

Tohle jsou skutečné komentáře, které nám lidé k průzkumu dopsali. Celkem často zmiňovali, že 
na ně nikdo z kolegů neměl čas a připadali si tak trochu jako vetřelci. To, že zaškolení chybělo, zmiňovali 
častěji ti, kteří si posledního zaměstnavatele našli na Prace.cz.



NADŠENÍ… A FRUSTRACE
Popsaný problém se však netýká jen českého náboru. Studie New Hire Momentum: Driving the Onboarding 
Experience přinesla podobné zjištění. Tři čtvrtiny manažerů přiznaly, že onboarding není v jejich firmě 
dostatečně využíván.

Podceněné zaškolení nováčků podle studie ničí úsilí investované do náboru. Pokud nový člověk během 
prvních týdnů nezažívá, co čekal a necítí se ve firmě dobře, jeho motivace prudce klesá.

KDO ZAŠKOLENÍ ZAŽIL, TAK HO OCEŇUJE
Ať ale nebrnkáme jen na negativní notu. Třetina lidí v našem průzkumu řekla, že onboarding absolvovala. 
Zaškolení jim buď individuálně naplánoval nadřízený, nebo prošli zaškolovacím plánem společným pro 
všechny nové zaměstnance.

To, co je první týdny v nové práci čeká, se většina zaškolených dozvěděla už před nástupem. A pouze 11 % 
lidí řeklo, že se plán zaškolení proti původním informacím významně lišil.



Lidé, kteří propracovaným onboardingem prošli, jsou za to rádi. Tři čtvrtiny lidí zapojených do průzkumu 
hodnotily proběhlé zaškolení jako přínosné.

A CO BY LIDÉ UVÍTALI?
Hodně komentářů nám lidé napsali pod otázku, co by během onboardingu uvítali, aby pro ně byl více 
užitečný. Pro inspiraci vybíráme pár autentických komentářů:

• „Vysvětlení práce, kterou mám dělat, co je vlastně mým úkolem. V případě ruční výroby to 
platí dvojnásob. Hodit do vody není dobré, protože kolegové na vás nemají čas. Člověk to pak 
vzdá jen proto, že je na něj obrovský tlak.“

• „Aby mi někdo ukázal celý proces, jak ve výrobě, tak v kanceláři. Pracuji v kanceláři už čtyři 
měsíce, a ještě jsem naživo neviděla náš produkt.“

• „Pomohlo by mi vidět práci jiných týmů v útvaru, účast na poradách a podobně.“

• „Vysvětlení pracovní struktury, vize a následujících kroků. Vysvětlení práv a kompetencí. 
Kde je pouze moje odpovědnost, o čem můžu samostatně rozhodovat? Kde se mám naopak 
podřizovat?“

• „Veškeré informace. Vše samozřejmě nejde říci hned, některé situace se stávají za pochodu. 
Pokud je ale člověk neví/nezažil, neměl by za to být kárán.“



MYSLELI JSME, ŽE
ČASEM ZAPADNE.

JENŽE ON

ODEŠEL
Když je vás pět a půl (doslova), onboarding nepotřebujete. 

Jakmile se však firma trochu rozroste, začne být 
naloďování nováčků téma. Očekávat, že noví lidé časem 
nasají kulturu a přirozeně se chytnou, od určité velikosti 
nelze. Tuto zkušenost má brněnské Pábení, designérská 

a copywriterská firma.



Pábení nakonec nezbylo, než onboardingový proces postavit. „Máme ho rok a zatím jím prošlo pět lidí. 
Zdá se, že pokles frustrace nováčků byl skoro instantní,“ říká Nela Wurmová, která se v Pábení věnuje 
výzkumu a psaní. Kromě toho působí jako psychoterapeutka. Právě zkušenosti z psychologie jí pomohly, 
když onboardingový proces dávala dohromady.

JAKÉ POZICE V PÁBENÍ TYPICKY OBSAZUJETE?
Hledáme lidi, kteří jsou všestranní nebo mají přesah. Třeba copywritera, který má zkušenost s vedením 
workshopů nebo grafickým designem. Měl by být také načichlý designérským přemýšlením.

NEŽ JSTE ZAČALI ŘEŠIT ONBOARDING, JAK PROBÍHAL NÁSTUP NOVÉHO ČLOVĚKA?
Rozrostli jsme se z malé firmy o pěti lidech. Předpokládali jsme, že pokud někdo přijde, tak postupně 
zapadne. Jenže to od určité velikosti firmy přestalo fungovat a mám pocit, že jsme si toho všimli 
až relativně pozdě.

CO VÁS TEHDY „PROBRALO“?
Firma se rozrůstala a začali jsme mít víc procesů i nepsaných pravidel. Postupně se ustálily ve smyslu: 
„takhle to u nás děláme“. Ten, kdo přišel zvenčí, to samozřejmě nevěděl a potřeboval podporu, kterou 
nedostal. Vznikala nedorozumění. My jsme byli nervózní, protože nováčci nedělali to, co jsme od nich 
čekali. Na jejich straně zase narůstala tenze, protože nevěděli, co vlastně mají naplňovat. Třeba dělali, že 
něco ví, místo toho, aby se někoho zeptali. Jenže oni ani nevěděli, koho by se měli zeptat.

PŘIŠLI JSTE O NĚ?
Pár lidí skutečně odešlo, ale je možné, že bychom se s nimi rozloučili stejně. Akorát by to proběhlo 
v menším stresu a možná bychom pro ně zvládli dřív vyladit jejich pozici.

NELA WURMOVÁ Z PÁBENÍ



JAK JSTE ONBOARDINGOVÝ PROCES STAVĚLI? 
CO JSTE BĚHEM TOHO PROCESU BRALI V POTAZ?
Že takovou věc potřebujeme, vyplynulo po nástupu jedné velmi šikovné kolegyně – Moniky. Dávala nám 
silnou zpětnou vazbu, že je mizerně naloděná. Když jsme začali onboarding vymýšlet, sedla jsem si s ní: 
„Mončo, říkáš, že jsi mizerně naloděná a máš pravdu. Pojď nám říct, co ti nejvíc chybělo. Tebe už asi 
nezachráníme, ale pomůžeš k tomu, aby budoucí nováčci byli spokojenější.“ Během hodiny jsme probraly 
všechny starosti a strasti, které ji v posledních dvou měsících trápily. Z toho vzešel první výkop. Kolegům, 
kteří jsou u nás nejčerstvěji, jsem pak poslala dotazník, abych se dozvěděla, s čím bojovali oni. Zjistila jsem, 
že se řada věcí opakuje.

CO NOVÁČCI ZMIŇOVALI?
Byly to třeba obavy typu, jaký je znalostní standard v Pábení. Člověk vstupuje do firmy, která má nějaké 
know-how a lidé cítili nejistotu, protože nevěděli, co všechno se musí naučit, aby dostáli standardu kvality. 
I pro seniorního člověka může být nástup na nové místo spojen s určitou rozechvělostí.

CO BYLA PRVNÍ VĚC, KTEROU JSTE V ONBOARDINGU NASTAVILI?
Jako první jsme vytvořili „pábitelskou wiki“, kde je popsané, jak firma funguje, jakou má filozofii, jaké ná-
stroje používáme a podobně. Je to popsané tak, aby nováčci získali základní přehled a zamezilo se zbytečné 
nejistotě.

KAŽDÝ NOVÁČEK U VÁS DOSTANE PRŮVODCE – ZKUŠENĚJŠÍHO KOLEGU.  
JAK JE BUDDY KONKRÉTNĚ ZAPOJENÝ?

Ještě předtím, než má nováček nastoupit, řešíme, kdo se stane jeho průvodcem. Vybíráme vždy někoho, 
kdo mu je pracovně blízký – třeba se s ním bude potkávat na projektech. Buddy má pro nového kolegu 
vyhrazený celý první den. Má připravený checklist věcí, které by ti dva spolu měli absolvovat. Projde se s ním 
po kancelářích, ukáže mu, kde je kuchyňka, jak si může nastavit tiskárnu a další praktické provozní věci. Také 
si projdou medailonky lidí v Pábení a poví si, kdo co dělá, jak přemýšlí a co s ním může řešit. Vysvětlí mu náš 

PÁBITELSKÁ WIKI
NOVÁČEK SE DÍKY NÍ DOZVÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ.



systém práce na projektech. I v dalších týdnech má buddy na nováčka vyhrazenou určitou kapacitu. Má za 
úkol zbavit ho ostychu a nejistoty – třeba když nováček řekne, že by rád koukal někomu z Pábení pod ruce 
a učil se.

JAK DLOUHO ONBOARDING TRVÁ?
Celý proces trvá dva měsíce a je tam velký prostor pro zpětnou vazbu. Po prvním týdnu si s novým kolegou 
sedneme a ptáme se na první dojmy: jak se mu s námi pracuje, jestli ho něco trápí nebo z čeho má 
naopak radost. Po třetím týdnu následuje další „pokec“, kdy hodnotí, co se mu podařilo, co se naučil, jak 
mu sedí pracovní pozice – zda by třeba nestálo za to něco upravit. Přidali jsme i otázku, jak si rozumí se 
třemi majiteli firmy. I oni jsou pro něj kolegové a je potřeba, aby si byli lidsky blízko.

ONBOARDING JSTE SPOUŠTĚLI PŘED ROKEM. 
JAK HO ZATÍM HODNOTÍTE?
Za ten rok jím prošlo pět lidí. Zdá se, že pokles frustrace nováčků byl skoro instantní. Posun vidíme 
snadno, protože předtím jsme neměli nic a teď máme tenhle systém. Už se třeba vůbec neděje to, že by 
nováčci průběžně chodili s náhodnými dotazy typu: tohle nevím a bojím se zeptat. k tomu hodně přispělo 
zapojení buddyho. Také klesla fluktuace. Lidé u nás zůstávají a onboarding si pochvalují.



NALOĎTE 
NOVÉ LIDI 

TAK, ABY U VÁS 

ZŮSTALI
Nový kolega přichází motivovaný, plný energie a těší se 

na posun v kariéře. Jeho nadšení však rychle opadá, 
pokud během prvních dnů nebo týdnů nezažívá to, co 

čekal. Několikaměsíční práce recruiterů může přijít vniveč 
během pár týdnů. Kvůli nezvládnutému onboardingu.



KDYŽ JE NĚCO JINAK
Upozorňuje na to studie New Hire Momentum: Driving the Onboarding Experience. Tři čtvrtiny HR manažerů 
přiznaly, že onboardingový proces není u nich ve firmě dostatečně využíván.

Nalákáním člověka během náboru a nástupem to totiž nekončí. Čerstvě najatý kolega přichází motivovaný, 
těší se na novou příležitost. Pokud však během prvních dnů nebo týdnů nezažívá to, co čekal, jeho nadšení 
rychle opadá. Frustrace vzniká zejména tehdy, pokud se sliby z pohovoru a inzerátu nepotkávají s tím, jaká 
je firma ve skutečnosti.

ONBOARDING V LMC: DEN NA ZKOUŠKU
Podle zmíněné studie onboarding není jen základní zaškolení, představení firemních pravidel a vydání 
vstupní kartičky (zjednodušeně řečeno). Aby nadšení nováčka nevyhaslo ještě ve zkušebce, je třeba ho 
„nalodit“ i emočně. A příležitost to udělat se nabízí už během náboru. Není třeba čekat až na den podpisu 
smlouvy.

„U drtivého počtu pozic dnes nabízíme den na zkoušku. Nechceme, aby se s námi lidé potkávali jen na 
pohovorech, které jsou tak trochu vytržené z kontextu firmy,“ říká Jakub Macura, Brand Ambassador LMC.

Jak den na zkoušku probíhá? To záleží na konkrétním týmu, jak ho pojme. Některý tým si s kandidátem spíše 
popovídá o projektech a ujasní si vzájemné představy. Jiný ho rovnou vtáhne do řešení konkrétního úkolu. 
Součástí zkouškového dne můžou být i schůzky s dalšími lidmi z LMC, třeba z boardu.

„Kandidát si může prověřit, jaké to u nás je, nasát atmosféru, potkat se s lidmi. Důležité je to 
i pro nás. Vidíme, jak dotyčný funguje v týmu, jak je zvyklý pracovat. Ani jedna strana nekupuje 
zajíce v pytli,“ říká Jakub.

NÁSTUPEM TO NEKONČÍ, ALE ZAČÍNÁ.



KDYŽ NOVÝ ČLOVĚK NASTUPUJE
Další fáze onboardingu v LMC znamená samotný nástup nového člověka. Předem dostane informační kit. 
Dozví se, co by měl udělat ještě před nástupem (třeba absolvovat zdravotní prohlídku) a s čím má počítat 
první den v práci.

„S lidmi je dobré udržovat kontakt průběžně. Tedy před nástupem jim jednou dvakrát zavolat, zeptat se, 
zda je všechno v pohodě. Lidi, kteří k nám mají nastoupit, také zveme na firemní akce: teambuildingy nebo 
oslavy,“ říká Jakub Macura. Během dvou měsíců před nástupem se totiž může stát cokoliv, včetně přijetí 
nabídky od konkurence. Průběžným kontaktem se tomu dá předejít.

Nováček v LMC dostane také welcome package – uvítací balíček obsahující sekt, láhev na vodu nebo 
čokolády s logy produktů. „To je velmi populární. Dokonce tak moc, že za námi chodí stálí 
zaměstnanci, jestli by to mohli také dostat,“ usmívá se Jakub.

POZNÁ CELOU FIRMU
Nejdůležitější část onboardingu ale spočívá v důkladné adaptaci, která trvá prvních 14 dní po nástupu. 
Nového kolegu čeká série přednášek, kde se dozví, co za projekty se řeší, jak co funguje, kdo s kým spolupra-
cuje.

„Je dobré, když se seznámí s tím, jak funguje i ta druhá část firmy, než ve které budou pracovat. Možná nový 
člověk nastupuje do callcentra, ale měl by vědět i to, jak u nás děláme agilní vývoj nebo jak fungují 
administrativní systémy. Nechceme ho prostě hned ze začátku vytrhnout z kontextu a uzavřít do bubliny 
jeho týmu,“ vysvětluje Jakub.

V průběhu adaptace se od nováčků sbírá zpětná vazba – na úplném začátku, pak po 1,5 měsíci 
a na konci zkušební doby. Tyto schůzky pomáhají pochopit, co nováčci potřebují. 

TENTO UVÍTACÍ BALÍČEK DOSTÁVAJÍ
NAŠI NOVÍ KOLEGOVÉ V LMC.



JAK 
SE DĚLÁ 

ONBOARDING
 V ZÁPLAVĚ

KRAJEK
Do tří dnů pozvat uchazeče na pohovor, do deseti dnů 

zaškolit nové kolegy. V retailu to prostě musí „lítat“ – na 
prodejně i v náboru. Přečtěte si, jak onboarding pojala 

firma Calpra (patří jí značky Intimissimi, 
Calzedonia a Tezenis). Proč třeba ruší klasické odškrtávací 

check-listy? A koho posílají ve zkušebce na tři týdny do 
zahraničí?



OZVAT SE CO NEJRYCHLEJI
Spodní prádlo, plavky, punčochy – to tvoří hlavní část sortimentu firmy Calpra, respektive jejích značek 
Intimissimi, Calzedonia a Tezenis. Nakupovat sem chodí vesměs ženy a ženy tu také v převážné většině 
pracují.
 

Calpra během roku průběžně nabírá prodejní asistentky na pobočky po celé ČR. V tom spočívá hlavní část 
náboru. Hledá ale i specializovanější pozice, třeba district (oblastní) manažery, kteří mají pod palcem určitou 
část obchodů.

„Nábor se snažíme maximálně urychlit. V dnešní době to v retailu ani jinak nejde. Lidem, kteří poslali živo-
topis, se snažíme odpovědět ještě tentýž den a domluvit si s nimi termín pohovoru. Ideálně, pokud člověka 
vidíme do tří dnů od poslání životopisu,“ říká Martina Mádlík Turinská, HR Business Partner CZ & SK v Calpra.

PRÁCE NA ZKOUŠKU
Samotné výběrko je pojaté prakticky. Probíhá formou „test hours“, kdy uchazečka dorazí na dvě hodiny na 
prodejnu a vyzkouší si práci na vlastní kůži. 
„Stráví s námi asi dvě hodiny. Vyzkouší si různé činnosti: navěšování zboží na ramínka, práci se zbožím. 
V průběhu se může na cokoliv zeptat. Na konci test hours si společně sedneme a řekneme si, zda ano, nebo 
ne,“ popisuje Martina.

KONEC STROHÝCH CHECK-LISTŮ
Situace na dnešním trhu práce, kdy se spíš firmy perou o lidi než lidé o práci, přinesla i jiný přístup 
k onboardingu. Tedy neřešit jen to, co se nováčci mají naučit, ale také představit se jim jako společnost, kde 
se zaměstnanci cítí dobře a kde stojí za to vydržet.

CALPRA NABÍRÁ PŘEDEVŠÍM PRODEJNÍ
 ASISTENTKY NA POBOČKY PO CELÉ ČR.



„Třeba jsme ve fázi upouštění od strohého check-listu, který říkal, co všechno se má nováček naučit. 
Přiznám se, že když jsem ho sama při svém zaškolování viděla, zhrozila jsem se, kolik položek obsahuje. 
Pro někoho, kdo je úplně nový, byl místy i nesrozumitelný. Teď jdeme jinou cestou, třeba ukázkových 
videí a celkově přátelštějšího přístupu. Firemní kultura je vždy o lidech, od toho se pak všechno odvíjí,“ 
říká Martina.

10DENNÍ STÍNOVÁNÍ
Jak se tedy v Calpra zaškolují prodejní asistentky? Prakticky a za pochodu. Zaškolení trvá v ideálním 
případě 10 dní, kdy se nová posila postupně naučí různé činnosti na prodejně pod dohledem store 
manažerky. „Během 10 dnů neustále někoho stínuje. Chvíli je se store manažerkou, která jí ukazuje, jak 
to chodí, podepisuje s ní dokumenty. Pak jde pomoci kolegyni s vybalováním zboží, učí se přeceňovat 
z eur na koruny nebo tráví čas v kabince, kde si sama zkouší, jak jí které kousky sedí. Během těch deseti 
dnů by se nové slečně nemělo stát, že bude na prodejně sama bez možnosti obrátit se na zkušenější 
kolegyni. To by bylo zdrojem frustrace, což určitě nechceme,“ vyjmenovává Martina.

ZAŠKOLENÍ TRVÁ 10 DNÍ. 
HLAVNÍM PILÍŘEM JE NEUSTÁLÉ STÍNOVÁNÍ ZKUŠENĚJŠÍCH KOLEGYŇ.

MARTINA MÁDLÍK TURINSKÁ:
KDYŽ DORAZÍ CV, UCHAZEČI SE SNAŽÍME OZVAT JEŠTĚ TEN SAMÝ DEN.



KONSTANTNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
Calpra nyní vytváří nové onboardingové materiály, které poslouží jako podklady pro store manažerky. 
Dokumenty stanoví, co se má který den s novou kolegyní probrat, teoreticky i prakticky. Náročnost úkolů má 
stoupat pozvolna. Například se nechce po někom, kdo je v práci sotva tři dny, aby večer samostatně zavíral 
prodejnu.

„Během onboardingu je velmi důležitá konstantní zpětná vazba. Připravujeme store manažerkám podklad, 
kde bude napsáno, jaké otázky je třeba každých pět dnů probrat. Součástí budou i koučovací otázky, aby 
nám nováček řekl, co mu vyhovuje nebo co by naopak dělal jinak. Je možné, že v každodenním shonu už 
určité věci nevidíme. Jsme otevření změnám,“ říká Martina.
 
DISTRICT MANAŽEŘI: NA TŘI TÝDNY DO CIZINY
Kromě prodejních asistentek Calpra hledá i specializovanější pozice, například district manažery. Ty čeká 
trochu jiný onboarding. Například se během zkušební doby podívají na tři týdny do zahraničí. „Jedou na 
naše pobočky do Itálie, Portugalska, Španělska, Velké Británie, Německa, Polska… Tam načerpávají znalosti 
a dovednosti, které jsou v rámci Calpry společné, třeba systém objednávek nebo určování bestsellerů. 
Chodí na místní prodejny, kde tráví čas s tréninkovým district manažerem. Stínují naprosto všechno, co dělá 
a každý den dostávají podrobnou zpětnou vazbu, jak jim to šlo,“ říká Martina.

ZKOUŠKA OHNĚM
Zácvik nových district manažerů trvá osm týdnů, z toho tři týdny probíhají v cizině. Během zaškolování 
v zahraničí se nováček dopodrobna seznámí s firmou a jejími procesy. Přiveze si také obrázek, jak to funguje 
jinde.

„V závěrečné fázi zácviku samostatně řídí danou zónu pod dohledem tamního district manažera. Je to velká 
výzva: v cizí zemi, v cizím jazyce,“ říká Martina. Kdo tuhle zkoušku ohněm zvládne, obvykle na pozici vydrží. 
„Máme zkušenost, že district manažerky s námi většinou zůstávají,“ potvrzuje Martina.

ONBOARDING V TURBULENTNÍ DOBĚ
Cílem onboardingu je dnes nejen lidi zaškolit, ale hlavně si je udržet. Je v dnešní době, kdy firmy těžko 
shánějí lidi, onboarding důležitější než v dobách krize?
„Zcela určitě. V roce 2008 jsme o onboardingu snad ani nemluvili. Tehdy se lidé snažili, aby práci získali 
a chtěli si ji udržet. Dnes je to jinak, ale na druhou stranu je to dobře. Lidem to dává obrovské možnosti 
rozvíjet se. Také pro nás v HR to znamená příležitost dělat nové projekty: nemusíme jen pročítat stovky 
životopisů, ale můžeme se zabývat i tou kvalitou pod tím,“ uzavírá Martina Mádlík Turinská z Calpra.



PREBOARDING: 
KDYŽ NA KANDIDÁTA 

ČEKÁTE NĚKOLIK
MĚSÍCŮ

Když je mezi úspěšným pohovorem a nástupem kandidáta 
prodleva několik měsíců, můžete se modlit, aby si to 

nakonec nerozmyslel. Anebo se pokusíte tohle hluché 
místo zaplnit. Řešila to česká pobočka KPMG, která každý 
rok nabírá stovky studentů a absolventů. Co udělali proto, 

aby o nové kolegy nepřišli?



PREBOARDING: 
KDYŽ NA KANDIDÁTA 

ČEKÁTE NĚKOLIK
MĚSÍCŮ

SKORO PŮLROČNÍ ČEKÁNÍ
Do KPMG každý rok přichází téměř 250 studentů a absolventů na juniorní pozice. z toho polovina nastupuje 
hromadně koncem léta. Nábor ale začíná už v lednu – tedy v době, kdy mají budoucí auditoři a daňaři plnou 
hlavu diplomky a blížících se státnic.

Mezi přijetím nabídky a skutečným nástupem tak může uplynout 4 – 6 měsíců. To je dost dlouho na to, aby si 
to rozmysleli nebo je zlákala konkurence.

„Mladý člověk dnes běžně dostane tři čtyři nabídky a pak přemýšlí, kam půjde. To, co může rozhodnout, je 
přístup firmy. Tedy že ještě před nástupem cítí, že je vítaný a tým s ním počítá,“ říká Marek Bališ, HR ředitel 
KPMG Česká republika.

Před rokem spustila KPMG pilotní verzi webové platformy, díky které mohou nováčci zůstat s firmou v kon-
taktu až do nástupu, a navíc získat spoustu důležitých informací předem. „Zdá se, že se nám tato investice 
vyplatila. Letos nám nikdo z absolventů, které jsme přijali, nástup nezrušil,“ říká Marek Bališ.

JAK DLOUHO PŘED NÁSTUPEM NOVÁČKA SE VÁM OSVĚDČILO 
BÝT S NOVÁČKEM V KONTAKTU?
Snažíme se využít celou dobu, která do nástupu zbývá. Krátce po přijetí nabídky proto úspěšní kandidáti 
dostanou přístup do uzavřené online platformy, kde získají obrovské množství informací. O tom, jak bude 
probíhat první pracovní den, úvodní školení, s kým budou pracovat, v jakém prostředí nebo o hodnotách 
celé firmy a benefitech. Platformu jsme propojili s Facebookem – v rámci ní potom s novými kolegy sdílíme 
informace ze života firmy i ze zákulisí – třeba o průběhu rekonstrukce naší pražské budovy. Také se nás 
mohou na cokoliv zeptat.

SLOUŽÍ PLATFORMA I K TOMU, ABY SE NOVÍ KOLEGOVÉ 
POMALU ZAŠKOLOVALI NA SVOU POZICI?
To ne, zaškolení je čeká až po skutečném nástupu. Preboarding má za cíl je spíše natěšit, že si zvolili nás jako 
budoucího zaměstnavatele. Poznají dopředu tým a kulturu společnosti, do které nastupují. Chceme, aby 

MAREK BALIŠ Z KPMG:
LETOS NÁM NIKDO Z ABSOLVENTŮ NÁSTUP NEZRUŠIL.



měli pocit, že jsou skutečně vítaní, že s nimi počítáme. Tedy že to u nás není stylem: Fajn, podepsali jsme 
smlouvu, zaplnili škatulku a uvidíme se za půl roku.

JAK DLOUHO VÁM TRVALO PLATFORMU VYTVOŘIT? 
Práce nám zabraly asi čtyři měsíce. Obsah jsme tvořili s týmem v KPMG, stránku potom připravila digitální 
agentura. Nyní ji můžeme každý rok aktualizovat tak, aby byla vždy plná čerstvých informací.

PROBÍHÁ TZV. PREBOARDING I „OFFLINE“?
V červnu zveme všechny nově nastupující na velkolepou welcome party, kde mají možnost osobně potkat 
partnery, manažery a další kolegy ze svého oddělení. Navíc se nováčci poznají i mezi sebou. První den v práci 
je pak pro ně mnohem jednodušší, protože nastupují do známého prostředí. Často se stává, že první den na 
sebe na chodbě volají: „Čáu, jak se máš?“


