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Klikem přejdětena kapitolu

Jak zabránit zbytečným odchodům lidí? To, jestli se k vám dostane ten správný člověk, záleží už na znění 
inzerátu. Nebo na tom, jak do náboru zapojíte manažery.

Na blogu LMC jsme vám několik týdnů servírovali praktické články Terezy Valáškové, bývalé personalistky, 
která se dnes věnuje poradenství směrem k uchazečům i zaměstnavatelům.

Na následujících stránkách najdete všech 7 článků na téma Jak omezit fluktuaci správným náborem. 
Dozvíte se, jak vylepšit inzeráty, na co se vyplatí ptát na pohovoru nebo co nováček opravdu ocení ve 
zkušební době.

Přejeme vám příjemné čtení,

Vaše LMC

TEREZA VALÁŠKOVÁ
S personalistikou začala v 26 letech. Prošla personální agenturou jako  
headhunter, věnovala se internímu HR jako specialista i manažer. Dnes má 
vlastní poradenský projekt: Průvodce kariérou. Konzultace poskytuje jak  
personalistům, tak uchazečům.



JAK
EFEKTIVNĚ

ZAČÍT
S NÁBOREM

Pokud zaměstnanec odejde do půl roku, byl špatně 
nabraný, pokud do roka, špatně s ním pracoval nadřízený. 
Možná, že se vám zdá tento výrok příliš přísný a možná si 
říkáte – trefa na hlavičku. Jak tedy nabrat nového člena 
týmu tak, abychom za půl roku nemuseli hledat znovu, 

aby z něj byl loajální a spokojený zaměstnanec, se kterým 
můžeme počítat do budoucna?



KDY ZAČÍNÁ NÁBOR
V okamžiku, kdy vzniká nová pozice nebo se nějaká pozice uvolní, HR má zcela klíčovou roli.  
Je partnerem manažerům v prvních zásadních krocích. Na tyto kroky je ideální, když si HR  
a manažer vyhradí společně alespoň hodinu. Co je dobré probrat?

• Definice účelu pozice
Je to jednoduchá definice toho, proč pozice existuje. Pokud si dáte tu práci a zamyslíte se na touto jed-
nou větou, bude se vám mnohem snáze hledat kandidát. Může to vypadat například takto:

Asistent obchodníka: Účelem pozice je podporovat obchodníka v oblasti administrativy, zadávání 
zakázek do systému a tvorby smluv a nabídek tak, aby obchodník mohl většinu svého času věnovat 
klientům.

Z takového popisu vám rovnou vyplyne typ osobnosti, jaký potřebujete a klíčové kompetence, které by 
měl kandidát mít.

JAK STARÝ JE VÁŠ POPIS NÁPLNĚ PRÁCE? 
Hodně firem neustále recykluje popisy pracovních míst, které vznikly před x lety. Náplň práce na jednot-
livých pozicích se přitom rychle mění. Zrevidujte každou pracovní pozici, zda její popis je stále aktuální  
a nezapomeňte přidat, s kým člověk na této pozici spolupracuje. Každá pozice by měla být popsaná 
jako týmová – pokud ji pak kandidát bude číst, musí vědět, jaké procesy a činnosti jeho práci předchází 
a kdo naopak na jeho práci navazuje.

Jak na účelu pozice, tak na popisu pozice spolupracuje manažer a HR. Dokument může být vemi jed-
noduchý a měl by být hlavně srozumitelný. Je lepší vyvarovat se příliš podrobnému popisu činností  
a nechat je v obecnější rovině. Vyhnete se pak diskusím typu „tohle nemám v popisu práce“.

• Kdo je náš ideální kandidát

Jak vypadá ideální kandidát? Víme, koho hledáte?

• Znalosti, dovednosti a zkušenosti

Dobře zvažte, jaké požadavky na zkušenosti a znalosti budete mít. Někdy je potřeba odborník a něk-
dy stačí, když si „vychováte“ nadšeného absolventa. Tady bývá diskuse HR a manažerů nejostřejší. 
Manažeři často chtějí hotové lidi. Potíž bývá v tom, že tito lidé jsou drazí a málo se jim chce měnit, 



pokud k tomu nemají velmi dobrý důvod. Výhodou méně zkušených lidí je, že se snáze přizpůsobí 
podmínkám ve vaší firmě a naučí se dělat věci přesně tak, jak potřebujete.

• Požadované kompetence

S kompetencemi zatím pracuje málo firem, vidí v tom velikou složitost. Ve skutečnosti to zase tak 
složité není. Je potřeba si říci – co od toho člověka očekávám? Můžete si položit otázky typu:

• Jak moc je pozice strategická?
• Do jaké míry musí tento člověk dělat vlastní rozhodnutí a jak zásadní ta rozhodnutí jsou?
• Jaké jsou v náplni práce výzvy a skrytá úskalí?
• Jak moc musí tento člověk spolupracovat s ostatními?
• Potřebuje komunikovat? S kým? Jak?
• Je práce dynamická, akční, měnící se, nebo rutinní a stabilní?  

Kompetence, jejichž úroveň pak můžete sledovat, jsou například: strategické myšlení, umění se 
rozhodovat, řešení problémů, spolupráce, vedení týmu, komunikace, zaměření na detail atd.

A proč je dobré si požadované kompetence pojmenovat? Protože pokud je máte pojmenované, 
můžete se na ně u pohovoru lépe zeptat nebo si je ověřit například v assessment centru.

• Vhodná osobnost

Zamýšlíte se dopředu nad osobností ideálního kandidáta? Je to důležité zejména proto,  
že nabíráte do již existujícího týmu. Položte si například následující otázky:

• Jaká je nátura práce?
• Jaký je nadřízený?
• Z jakého důvodu vlastně pozici obsazujete? (co předchozí pracovník neměl?)
• Jaké chování na této pozici očekáváte?
• Jaká je nátura a složení týmu?
• Kdo všechno může tuhle práci dělat? (student, odborník, maminka po mateřské,  
   dáma v letech, pán v důchodu)

Pokud si ve spolupráci s manažerem nebo i členy daného týmu uděláte takový průzkum, přijdete 
na osobností rysy, které potom u pohovoru pomocí vhodných otázek snadno odhalíte.

CO PŘÍCHOD NOVÉHO ČLOVĚKA ZMĚNÍ
Nábor nového člověka je ideální příležitostí ke změně. Domluvte se proto s manažerem, jakou 
změnu chcete s novým člověkem zavést. Může to být změna chování nebo nálady v týmu, nový 
proces, nový způsob dělání něčeho, lepší úroveň služeb, jiný přístup, nová činnost nebo služba.

Nového člověka nabírejte už s vizí toho, čeho chcete dosáhnout. Nemá smysl nabrat nováčka po-
dle starých měřítek a pak ho něco nového učit. Pokud chcete prosadit změnu, je ideální napláno-
vat podle nových pořádků také zácvik.



JAK NAPSAT 
INZERÁT, 

KTERÝ OSLOVÍ

TY
SPRÁVNÉ LIDI

Oslovte inzerátem ty správné lidi. Kandidáty, které bude 
práce u vás opravdu zajímat a které nadchne vaše kultura. 
V předchozím díle článku jsme řešili, jak je důležité přesně 
nadefinovat pracovní pozici a profil ideálního kandidáta. 

Inzerát na to těsně navazuje. Jak nabídku přepsat tak, aby 
mluvila jazykem kandidáta? Ukážeme si příklady zejména 

z inzerátů na obchodnické pozice, ale tipy využijete i na 
jakékoliv jiné pozice.



HLAVIČKA: PRO KAŽDOU POZICI TROCHU JINÁ
V hlavičce pište o firmě, ale klidně pokaždé jinak. Tak, aby to zaujalo právě toho, koho hledáte.  
Jak může vypadat personalizovaná hlavička?

• Firma hledá obchodníka:
„Jsme rodinný podnik s více než 100letou tradicí. Vyrábíme nápoje ve skle, které milují v hotelech, 
restauracích a obchodech po celé republice. Patříme k největším výrobcům v ČR a stále rosteme. České 
nápoje zažívají boom a my zachováváme správnou rovnováhu mezi klasikou a inovacemi. Připoj se  
k nám i ty a šiř slávu kvalitních a cenově dostupných nápojů.”

• Ta stejná firma hledá administrativní podporu fakturačního oddělení:
„Jsme stabilní rodinný podnik s více než 100letou tradicí. Vyrábíme sudové limonády a nápoje ve skle. 
Patříme k největším výrobcům v ČR a stále rosteme. K práci používáme moderní fungující systémy, 
papíry jsou pro nás minulostí, jsme ekologická firma. Pracujeme v pěkných kancelářích blízko centra 
města. Přidejte se k našemu přátelskému týmu, který se stará, aby vše fungovalo, jak má.”

V sekci Náplň práce se dá nahnat nejvíc „bodů”. Tady máte největší možnost zaujmout, nebo naopak 
ztratit zájem kandidáta. Suchý výčet činností oživte hlavně zmínkami o produktech a službách, které 
bude nový člověk nabízet nebo provádět. Přidejte smysl činnosti, emoce nebo míru zodpovědnosti.

Namísto klasického: „Vyhledávání obchodních příležitostí” popište, kdo jsou vaši zákazníci a čím si je 
obchodník získá.

• Například: „Naši zákazníci mají rádi kvalitní nábytek na míru a nebojí se za něj připlatit. Vaším    
  úkolem bude získat právě takové zákazníky nebo navázat dlouhodobou spolupráci s novými  
  partnery. Nejlépe nám to jde na veletrzích a tam, kde máme možnost náš funkční designový  
  nábytek předvést v realitě.”

Nebo místo „Akvizice nových klientů” popište, jak u vás proces akvizice probíhá.

• Například: „Schůzky vám navolají naše sympatické kolegyně a na vás bude čistě jen obchod.”  
  Nebo naopak: „Za proces získávání nových klientů budete zodpovědní od A do Z a strategii si  
  zvolíte sami.”

NÁPLŇ PRÁCE: PŘIDEJTE SMYSL A EMOCE



POŽADUJEME: LIDSKY VYSVĚTLETE, KOHO CHCETE
Sekce Požadujeme se dá transformovat z prostých bodů na větu, ve které kandidátovi osvětlíte, proč 
potřebujete, aby měl to, co požadujete. Lépe si pod tím představí něco konkrétního a sám zhodnotí, zda 
požadavkům odpovídá.

• Už samotný název „Požadujeme” přepište na něco méně přísného. Například: Abyste u nás uspěli,  
  bylo by dobré mít/umět….
• Namísto „Skvělé organizační schopnosti” můžete napsat: „Při organizaci akcí pro naše klienty budete  
   potřebovat dávat pozor na spoustu různých detailů a na nic nezapomenout.”
• Namísto „Prodejní dovednosti” popište, jak u vás prodej probíhá a co je k němu potřeba. Není prodej  
   jako prodej. Může to znít například takto: „Budete prodávat sami sebou. Vy jste naše vitrína. Obléknete  
   naše obleky na míru a ukazujete zákazníkům, jak mohou vypadat.”

NABÍZÍME: POZOR NA PRÁZDNÉ FRÁZE
Sekce Nabízíme je tradičně hodně podceňovaná. Napsat, že nabízíte zázemí nadnárodní společnosti a mo-
tivační hodnocení, už dávno nestačí. To, co dnes lidi zajímá, je kultura společnosti, přístup k zaměstnancům, 
know-how, vzdělávání, podpora, růst a samozřejmě odměna a benefity.

• Namísto „Zázemí úspěšné nadnárodní společnosti“ můžete napsat: „Budete pracovat ve firmě, kde  
  leadeři mají jasnou vizi a vždy budete vědět, proč něco děláte.”
• Formulku „Systém vzdělávání“ můžete nahradit: „Pokud si vás na tuto pozici vybereme, budeme chtít,  
   abyste dále rostli. K vašemu vzdělávání budeme přistupovat individuálně tak, aby vám samotným  
   dávalo smysl.”
• A místo klasického „Zajímavé firemní benefity” zkuste třeba: „Mezi našimi benefity najdete klasiku jako  
  jsou stravenky nebo příspěvky na penzijko, ale třeba také občerstvení na pracovišti, příspěvek na  
  dopravu a firemní oblečení.”
• „Flexibilní pracovní doba” je často zavádějící. Napište, jak to opravdu je. Například: „Do práce můžete  
   přijít mezi 7.00 a 10.00 a odejít mezi 15.30 a 18.30.”

PROČ JE DŮLEŽITÉ PSÁT LIDSKY
Příkladů by se dalo napsat ještě hodně. Důležité je se při psaní inzerátu vcítit do jeho čtenáře. Co ho zajímá? 
Co je pro něj důležité? Pořadí jednotlivých sekcí zas až tak důležité není. Ale to, aby byl inzerát napsaný 
lidskou řečí, důležité je. Přitáhněte svým inzerátem takové kandidáty, z nichž vyberete ty, se kterými budete 
dlouhodobě spolupracovat.



7 TIPŮ,
JAK SE NA  

ROZHOVORU
S KANDIDÁTEM

DOZVÍTE CO 
NEJVÍC

Jak vést náborový rozhovor tak, abyste se o kandidátovi 
dozvěděli maximum? Jak vybrat člověka pro dlouhodo-

bou spolupráci? Jak předejít odchodu ve zkušební době? 
Dnes se podíváme na to, jak vést náborový rozhovor tak, 
abyste vy i kandidát mohli udělat skutečně kvalifikované 
rozhodnutí a minimalizovali tak možnost, že obě strany 

budou brzy hledat znovu.



JAK TEDY MŮŽE ROZHOVOR VYPADAT?

ROVNOCENNÍ PARTNEŘI
Zásadní je uvědomění, že obě strany jsou si rovny. Firma hledá vhodného kandidáta, má nějaké požadavky 
a zároveň se chce prodat. To samé kandidát – hledá nové nebo lepší zaměstnání, ale má nějaké své poža-
davky. A proto je lepší mluvit o náborovém rozhovoru a nikoliv pohovoru. Obě strany si musí uvědomit, že 
pokud chtějí uspět, ani jeden by se neměl vyvyšovat nad druhého

STRUKTURA ROZHOVORU
Je možné, že nejste zastánci strukturovaných rozhovorů. Struktura však má rozhodně něco do sebe. Pokud 
máte rozhovor dobře vystavěný, pomůže vám odhalit, jak kandidát přemýšlí. Dá vám také možnost poznat 
motivátory kandidáta a zhodnotit, zda jsou v souladu s vašimi hodnotami. A zároveň porovnáte zda to, 
co nabízíte, je tím, co kandidát hledá. Pokud ne, možná nastoupí, ale stejně bude hledat dál. Zároveň mu 
dáváte dostatečný prostor na to, aby rozhovor nebyl jen „výslech“, ale aby si kandidát mohl v průběhu 
rozhovoru uvědomit, co chce.

ÚVOD – UVEDENÍ DO BEZPEČÍ
Na úvod je dobré dát najevo, že se rozhovor ponese v profesionálním duchu. Představte sebe 
i všechny přítomné. Nastiňte kandidátovi kolik máte času, co se bude dít, jak bude rozhovor 
probíhat. Celý úvod by neměl trvat déle než 2 – 3 minuty.

SKUTEČNÁ MOTIVACE
Začněte motivací. Co je za tím, že kandidát zareagoval na vaši inzerci nebo na vaše oslovení? Jaké 
změny chce dosáhnout? Vhodné otázky na toto téma hned na začátku rozhovoru mají dvojí efekt. 
Jednak se bavíte o kandidátovi, a můžete navázat vztah upřímným zájmem o jeho současnou 
situaci a jednak zjišťujete, jestli mu to, co hledá, můžete nabídnout.

Co když ho například v současné práci štve nadřízený, protože mu nedává prostor a nemá kam 
růst, a vy víte, že manažer, kterému nabíráte nového člena do týmu, je zrovna takový?
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POHLED DO MINULOSTI
V druhé části rozhovoru je dobré projít životopis a zeptat se na to, co je relevantní pro pozici, na 
kterou se hlásí. Zároveň je dobré se zaměřit nejen na to, co kandidát na dané pozici dělal, ale co 
udělal. Čeho dosáhl a jaký byl jeho vlastní podíl na úspěchu?

Zatímco budete mluvit o minulých zaměstnáních, je dobré ověřit i vámi vybrané kompetence, 
které požadujete. Například pokud vaše pozice obnáší bezproblémovou spolupráci s ostatními 
v týmu, můžete se zeptat například na to, jak vypadala spolupráce s ostatními, jak kandidát řešil 
konfliktní situace apod.

Zde je ideální metoda od obecného ke konkrétnímu:
• Můžete mi popsat situaci, kdy nastaly problémy při spolupráci s ostatními v týmu?
• Čeho jste chtěl dosáhnout?
• Jaké jste podnikl kroky?
• Jaký byl výsledek?
• Co jste si z celé situace pro sebe odnesl?

Tím zajistíte, že vám kandidát nemůže lhát, nebo to minimálně poznáte, protože na takto konkrét-
ní otázky je těžké honem vymyslet něco věrohodného. Zároveň ho nutíte, aby mluvil skutečně  
o sobě a o tom, co sám dělal. V neposlední řadě poznáte jeho míru sebereflexe.

POZORUMĚNÍ POZICI, NA KTEROU SE HLÁSÍ
Mnoho personalistů a manažerů při pohovoru obsazovanou pozici popisuje, vysvětluje, prodává. 
Stráví tím mnoho minut a kandidát jen poslouchá. Zkuste nechat kandidáta samotného, aby 
vám řekl, jak pozici porozuměl a jak si představuje běžný pracovní den. S kým bude spolupraco-
vat v rámci firmy, s kým bude jednat mimo firmu, jaké mohou nastat stresové okamžiky, co je na 
dané pozici nejdůležitější. Ptejte se i na to, jaké kompetence (dovednosti) si myslí, že u kandidáta 
hledáte.

Proč je tento postup výhodný? Uvidíte, jak (a zda) kandidát o pozici přemýšlí. Pokud řekne, že neví, 
nenechte se odradit a pobídněte ho, ať se tedy zamyslí teď a tady: co ho napadá? A rovnou je zde 
příležitost pro dotazy. V podstatě od povídání o pozici přejdete plynule k dotazům.

DEJTE SLOVO I KANDIDÁTOVI
Kandidát by měl dostat co největší prostor pro dotazy. Nenechávejte to na poslední dvě minuty 
rozhovoru hned potom, co prohlásíte – „jéje, už musíme končit.” Pokud vybídnete kandidáta  
k dotazům, měl by mít pocit, že skutečně chcete odpovídat a že vás svými dotazy nebude zdržo-
vat. Mnoho personalistů si stěžuje na nevhodné dotazy na benefity. Za každým dotazem ale může 
být dobrý důvod. Otočte tedy otázku zpět na kandidáta. Zeptá-li se na firemní benefity obecně, 
zeptejte se: A které jsou pro vás nejdůležitější? Pokud se ptá na auto, zeptejte se: Proč je pro vás 
firemní auto důležité? Někdy personalisté tráví spoustu času „prodejem” všech možných benefitů 
a kandidáta třeba zajímá jen jeden nebo dva.

Povzbuďte kandidáta k dalším dotazům. Sledujte, na co se ptá: Na tým? Na benefity? Na finance? 
Na náplň práce? Na možnost růstu? Opět máte příležitost odhalit jeho pravou motivaci k práci ve 
vaší společnosti.
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MZDA A NÁSTUP
O mzdě zásadně začínejte vy a nejlépe podle následujících zásad:

• Zeptejte se na kandidátovu představu – chtějte jeho optimum, takovou mzdu, se kterou by  
   byl spokojený.
• Nesnažte se z kandidáta vypáčit jeho minimum – proč by měl u vás někdo pracovat za své 
   minimum? To vám ubere na atraktivitě jako zaměstnavateli.
• Neříkejte, jaký máte na pozici rozpočet, ani se nezmiňujte o rozpětí (protože kandidát vždy 
  bude chtít tu vyšší částku).

Pokud si kandidát řekne o příliš vysokou částku, otevřeně řekněte, že je to více, než jste čekali  
a zda je možné o částce jednat. Mnoho kandidátů je totiž zamítnuto na základě mzdových poža-
davků, aniž by se personalisté snažili jakkoliv vyjednávat. To je chyba, díky které můžete přijít  
o dobré kandidáty. Nezapomeňte se také domluvit na nejbližším možném datu nástupu.

ZÁVĚR: STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO ZAČÁTEK
Profesionální závěr rozhovoru je stejně důležitý jako začátek. Ujistěte se, že kandidát se zeptal na 
vše, co chtěl vědět. Informujte ho, do kdy mu dáte vědět, zda uspěl. Pokud už víte, že ho chcete 
pozvat do dalších kol, povězte, jak bude výběrové řízení dále probíhat. Poděkujte kandidátovi za 
čas a rozlučte se v příjemném duchu.

Velmi často se stává, že si pohovorující nehlídají čas a konec je uspěchaný. I to svědčí o tom, jak 
profesionálně rozhovor vedete.

Úroveň rozhovoru má velký vliv na to, jak se bude kandidát rozhodovat. Ujistěte se, že máte 
rozhovor pod kontrolou a že dáte jak kandidátovi, tak sobě dostatečný prostor pro to, abyste 
mohli zhodnotit, zda bude spolupráce oboustranně výhodná. Pokud by měla být výhodná jen 
jednostranně, pak nebude dlouhodobá.

6
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TAK UŽ JE TADY:
ZAŠKOLENÍ
A ADAPTACE

NOVÉHO
KOLEGY

Statistiky jsou neúprosné. Výrazná část odchodů ve 
zkušební době je způsobena nedostatečným zácvikem 

nebo zklamáním z rozdílu mezi kandidátovou představou 
o pozici a realitou. Podíváme se, jak správně nabraného 

člověka udržet.



NABÍREJTE PŘES HODNOTY
V poslední době se stává, že lidé slíbí nástup, ale než nastoupí, přijmou jinou nabídku a vy začínáte od začát-
ku. Dá se tomu předejít v zásadě pouze tím, že nováčky naberete přes hodnoty.

V průběhu výběrového řízení i při nabídce se ptejte, čím je pro kandidáta firma a pozice zajímavá. Jestliže 
odpověď bude cokoliv jiného než peníze a benefity, tak máte určitou šanci, že kandidát nevezme nabídku 
jinde, byť by pro něj byla třeba finančně zajímavější.

Skrze kandidátovy hodnoty s ním také před nástupem komunikujte. Je-li pro něj důležitý tým, zvěte ho na 
společné akce už před nástupem. Jsou-li pro něj důležité procesy, pošlete mu materiály k nastudování. 
Dá-li spíš na prostředí, pozvěte ho, aby si dopředu prohlédl své pracovní místo. Zkrátka, mluvte na něj jeho 
jazykem. Budujte aktivně vztah, ještě před nástupem.

Pamatujete si na svůj první den v nové práci? V hlavě vám jede – tak to jsem zvědav/á, snad jsem neudělal/a 
chybu s výběrem téhle firmy…

Co se u vás s nováčkem první den děje? Kdo se ho ujme? Jaké má zážitky? Cítí se tak, že se s ním počítá, lidé 
se na něj těší a každý ví, jak mu může pomoci a co má dělat? Nebo se cítí, jako že je navíc, že na něj nikdo 
nemá čas , je sám a všem je to fuk?

V HLAVNÍ ROLI NADŘÍZENÝ
Hlavní roli v zácviku nováčka nehraje HR, ale nadřízený. On musí celý proces řídit, zajistit aby jeho člověk měl 
vše, co potřebuje a aby se dobře cítil. Byla jsem svědkem nástupů, kde nadřízený ani nevěděl, že mu někdo 
nastupuje, natož aby byl připravený. Úkolem HR je tedy proces připravit a pokud možno ho co nejvíce (a 
zároveň co nejnenápadněji) zautomatizovat tak, aby se nováček cítil opečovávaný, tým to co nejméně zatíži-
lo a nadřízený aby hrál hlavní roli.

ADAPTACE JAKO PRVNÍ
Adaptace je zvyknutí si na prostředí, seznámení se s lidmi, logistikou pracoviště, zajištění všech potřeb  
k práci a seznámení se s firmou. Tady nejlépe funguje „buddy“ nebo „patron“, zkrátka někdo, kdo se nováčka 
chopí a všechno mu ukáže.

NÁSTUPNÍ DEN JE ALFA A OMEGA



Výběr tohoto člověka je extrémně důležitý. Měl by to být někdo, kdo se ve firmě cítí dobře, je tam poměrně 
dlouho, je nadšený, pozitivní a dokáže své nadšení přenést na ostatní. Pokud v týmu takového člověka 
nemáte, najděte ho v jiném týmu, nebo roli suplujte HR zástupcem.

ZÁCVIK S JEMNOU, ALE DŮRAZNOU KONTROLOU
Zácvik nového zaměstnance je proces, který trvá od nástupu až do chvíle, kdy je nováček schopen víceméně 
samostatné práce. Může trvat týden nebo rok. Je důležité mít přesnou mapu zácviku na míru dané pozici, 
kde je jasně napsané, co se má nováček naučit, od koho a na jakých činnostech a jaká jsou očekávání  
v prvním, v druhém a ve třetím měsíci zkušební doby. Nadřízený zde opět hraje hlavní roli. Je jeho úlohou, 
aby se nováček jen neškolil, ale také pracoval. Často totiž dochází k tomu, že nového člena týmu neměl šanci 
pozorovat při práci a zkušební doba je mu pak krátká.

Doporučuji tedy pravidelné schůzky, kde na první se nastaví očekávání a na dalších už nadřízený sleduje 
pokrok, spokojenost zaměstnance a získává pro sebe zpětnou vazbu. Ale také ji dává, tak aby nováček hned 
od začátku věděl, zda dělá práci dobře, nebo ne.

DŘINA, KTERÁ SE VYPLATÍ

Celý proces adaptace a zácviku znamená velkou investici času, emocí a také invence. Bohatě se ale vyplatí, 
protože nový člověk nejen, že bude vědět, že si dobře vybral, ale vy zároveň budujete značku zaměstnavatele 
– jak směrem dovnitř vůči svým zaměstnancům, tak směrem ven. Protože pozitivní zážitky z nástupu a zácvi-
ku si nováček určitě nenechá pro sebe.



ZKUŠEBNÍ 
DOBA

NENÍ
NA ZKOUŠKU

Zkušební doba je extrémně důležité období, kdy se jak 
zaměstnavatel, tak nováček mohou rozhodnout, zda to 
je to pravé ořechové, nebo ne. Málokdy ale firmy vytvoří 
ve zkušební době podmínky, aby se „to pravé ořechové“ 

dalo změřit. Zároveň zapomínají, že nováček se rozhodne 
i podle toho, jak s ním zacházejí. Náklady na odchod nově 
nabraného člověka na konci zkušební doby se pohybují ve 

statisících. Takže: jak ji využít naplno?



Zkušební doba trvá 3 – 6 měsíců. Po celou tuto dobu může kterákoliv strana pracovní poměr ukončit. Proto 
je dobré naplánovat program nováčka tak, aby se:

• Učil: na formálním školení, stínování nebo při své práci.
• Pracoval: tedy dostal samostatné úkoly.
• Nenudil: v době zácviku je dobré jednotlivé aktivity střídat (například týden pracuje, den je na jiném  
   oddělení).
• Seznamoval: umožněte nováčkovi seznámení, obědy s různými odděleními, povzbuďte ho k účasti na 
akci, kterou firma pořádá.

Tomuto programu můžete říkat zácvikový plán nebo jakkoliv výstižně. Musí být ale dělaný na míru pozici,  
v ideálním případě na míru člověku (personalizace dokumentu už by neměl být problém).

Plán zácviku musí obsahovat:

• Co se má nováček naučit, od koho, na jakých činnostech a kdy.
• Jaká má postupně projít oddělení, kdy a proč.
• Jaká jsou od něj očekávání, co se týče výsledků práce po každém měsíci zkušební doby.

Jedině pokud budou jasně definovaná očekávání, je možné na konci zkušební doby posoudit, jestli se 
nováček adaptoval a zapracoval dobře. Cíle pro každý měsíc nastavuje nadřízený, protože ten ví, kam až by 
se nový kolega za tu dobu mohl dostat.

PLÁN ZÁCVIKU NA CELOU ZKUŠEBNÍ DOBU



PRŮBĚŽNÁ REVIZE A ZPĚTNÁ VAZBA
První schůzka s nadřízeným by měla proběhnout první den a není zrovna ideální, pokud je to od 16 do 17 ho-
din večer, kdy si manažer konečně udělá čas. Měla by být co nejméně formální, ale manažer by měl nováčka 
provést zácvikovým plánem, doplnit informace, které již poskytlo HR a jasně sdělit svá očekávání na první 
měsíc.

Po skončení měsíce je samozřejmostí další schůzka (alespoň na 30 minut), kde společně zhodnotí, co se za 
ten měsíc stalo, čeho nováček dosáhl a kam se posunul. A nastaví se očekávání a cíle na další měsíc.

CO VIDÍ OČI NOVÁČKA?
Nováček má široce otevřené oči a vidí to, co dlouhodobí zaměstnanci už dávno ne. Dejte mu prostor pro 
vyjádření zpětné vazby na cokoliv, co ho napadne: nemusí to ani souviset s jeho oddělením nebo prací. 
Zároveň se ujistěte, že i on dostává konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu. Když dáváte zpětnou vazbu, 
vždy ji ilustrujte na konkrétním příkladu. Nezapomeňte na pozitivní zpětnou vazbu. V tomto období je  
extrémně důležitá podpora manažera a pochvala za dílčí úspěchy.

NASTAVENÍ PRAVIDEL
Nastavit si pravidla vzájemné spolupráce je dobré hned na začátku. Vyhnete se tak pozdějšímu překvapení 
při nenaplněných očekáváních. A protože se jedná o spolupráci, pravidla by neměl stanovovat jen nadřízený, 
ale měli by se na nich s nováčkem shodnout.

Je například dobré, pokud se pobaví o komunikačním stylu, jestli jim pro komunikaci vyhovuje spíš osobní 
jednání, telefon, e-mail nebo messenger, jestli preferují zdvořilosti a diplomacii nebo raději přímé jednání.

Manažer by měl uvést nováčka do bezpečí tím, že bude mluvit o tom, jak se v týmu řeší problémy, zda je  
v pořádku dělat chyby a jak to s ním má případně řešit.

CO KDYŽ NA ZÁCVIK NENÍ ČAS?
Někdy je třeba, aby se nováček v prvním měsíci co nejrychleji zapojil do práce. Pak už se ale nikdo k zácviku 
nevrátí. A to je chyba. Znalosti, informace a kontakty, které má nový kolega možnost nasbírat během formál-
ního zácviku, mu pak budou chybět. Jen těžko a pomalu bude navazovat kontakty například v ostatních 
odděleních. Proto je dobré se k původnímu nebo standardnímu plánu vrátit, jakmile krize pomine.

CO NA KONCI ZKUŠEBNÍ DOBY?
Setkání, na kterém se domluvíte, zda budete nebo nebudete pokračovat, naplánujte alespoň tři týdny 
dopředu na datum, které o několik dní předchází konci zkušební doby. Tak, abyste byli transparentní  
v tom, co se bude dít. Na tomto setkání shrňte zpětnou vazbu za poslední tři měsíce, a pokud jste spokojeni, 
navrhněte pokračování spolupráce. Nováček by měl mít také možnost shrnout svá pozorování a vyslovit se, 
zda chce pokračovat.

Při této příležitosti je dobré potvrdit navýšení mzdy po zkušební době (pokud se zaměstnance týká) a nas-
tavit cíle do konce roku a individuální rozvojový plán.



JAK
ZAPOJIT

MANAŽERY
DO NÁBORU

V mnoha firmách je nábor stále ještě zodpovědností 
personálního oddělení, ale jsou to manažeři, kdo znají 

nejlépe náplň práce, tým a kdo s nováčkem stráví nejvíce 
času. V současné době, kdy na trhu chybí lidi, se ukazuje, 
že právě zapojení manažerů je jednou z cest, která vede  
k větší angažovanosti nováčků a jejich udržení ve firmě. 

Jak HR může manažerům pomoci?



VÝBĚR SPRÁVNÉ STRATEGIE NÁBORU 

JASNĚ A SROZUMITELNĚ: KDO ZA CO ZODPOVÍDÁ?
Není nutné, aby manažer týmu zastřešil všechny fáze náboru – některé fáze může pokrýt HR. Musí být 
ale naprosto jasné, kdo za co zodpovídá, v jakém rozsahu a čase. Například: Manažer napíše popis 
pozice a návrh profilu kandidáta, HR z těchto materiálů vytvoří inzerát, který společně zrevidují. Podob-
ně se dá pojmout i proces zácviku nebo hodnocení zaměstnanců. Vše ale musí být jednoduché, srozu-
mitelné a přínosné pro všechny účastníky.

HR zná situaci na trhu práce a musí být schopné poskytnout manažerovi relevantní informace  
o nejvhodnější strategii náboru. Například pokud hledáme odborníky na specifické pozice, nemá smysl 
jen vystavit inzeráty a čekat, až se někdo ozve. Je třeba také napřímo hledat a oslovovat ty, kteří nyní 
práci mají.

HR by také mělo manažera upozornit, že u specifických pozic může nábor trvat 4 – 6 měsíců. A jak řešit, 
pokud nějaké pozice obsazujeme stále dokola? Co třeba vytvořit atraktivní juniorský program,  
ze kterého pak můžeme čerpat?

KNOW-HOW POHOVORU A MARKETINGU FIRMY
Spousta manažerů neumí firmu tak hezky „prodat“ jako personalisté. A ti zase často neznají do detailu 
denní rutinu pozice. Proto je dobré, aby HR sdílelo své znalosti s manažery, ať už formou workshopů 
nebo přítomností u rozhovorů s kandidáty. Zároveň by HR mělo mít možnost získávat informace, které 
mu umožní poskytovat kandidátům reálné informace o pozici.

JEDNODUCHÉ VZORY NA VŠE
Jestliže má manažer vytvořit popis pozice, profil kandidáta, business case pro vznik nové pozice, návrh 
na speciální odměnu, zácvikový plán nebo cokoliv jiného, mělo by mít HR vždy připravený nějaký vzor, 
který manažer jen upraví. Vzory by měly být přístupné na intranetu, společném disku nebo cloudu.



SYSTÉM PŘIPOMÍNÁKŮ
Jestliže má manažer v rámci zkušební doby tři oficiální schůzky s nováčkem, HR mu je může 
naplánovat do kalendáře dopředu, stejně jako konec zkušební doby daného člověka apod. Pokud 
se manažer účastní nějakého procesu poprvé, HR ho procesem nejprve provede a upozorní na 
všechny momenty, kdy má být manažer k dispozici. Na pravidelná hodnocení zaměstnanců může 
HR zablokovat celý týden dopředu, aby s ním manažeři počítali.

MANAŽER JE ZÁKAZNÍKEM HR
Jakkoliv vám mohou výše uvedené tipy připadat užitečné nebo zbytečné, manažer je interní záka-
zník HR, a to má poskytovat takové služby, které jsou pro firmu dlouhodobě strategicky prospěšné. 
Je prospěšnější učit manažery práci s lidmi a trávit čas zaučováním, vysvětlováním procesů  
a trváním na spolupráci, než aby HR „raději“ převzalo celý proces náboru na sebe a „vycvičilo“  
si tak manažery, kteří si sami neporadí.

Nebojte se přistupovat k manažerům jako k zákazníkům a řešit individuálně jejich potřeby. 
Zároveň ale nezapomínejte na to, že člověk se lépe uživí, pokud se naučí chytat ryby, než když 
pokaždé čeká, až mu rybu někdo přinese.



VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJ

KAŽDÉMU NA MÍRU. 

UTOPIE,
NEBO NUTNOST?

Vzdělávání má s náborem hodně co do činění. Mnoho lidí 
totiž mění práci, protože už jim ta stávající nemá co dát,  
už se nic nového neučí. Chtějí změnu a chtějí dále růst.  

A firmy na to reagují tím, že právě možnost učit se, vzdělá-
vat se a růst uvádějí jako jedno z lákadel. Jak ale ta vzletná 

hesla uvést v realitu?



VYUŽIJTE DATA Z NÁBORU
Už při náboru se často dělají různé psychotesty, praktické testy, znalostní testy, assessment centra, dny na 
zkoušku a podobně. Pravděpodobně už nikdy nikdo nepůjde do takové hloubky, co se týče získávání infor-
mací o znalostech, dovednostech, motivaci a ambicích člověka, jako při přijímacím řízení.

V mnoha firmách pak ale výstupy z těchto cvičení končí ve složce zaměstnance nepovšimnuté. Posloužily jen 
jako podklad k přijetí. Jsou to ale cenné zdroje informací.

Na základě dat z náboru můžete sestavit individuální rozvojový plán. Není to ani složité, ani drahé. Zod-
povědný je za něj manažer a sestavit ho může s pomocí HR. Ideální je vzít výstupy z náboru a porovnat je 
vůči požadavkům na danou pozici.

A pak postupovat podle systému 70 – 20 – 10:

• 70 % všeho se člověk naučí tím, že to dělá,
• 20 % odkouká od ostatních,
• 10 % znalostí a dovedností získá na formálních školeních.

S tímto modelem můžete naplánovat následujících 6 měsíců.

HLAVNĚ SMART
Individuální rozvojový plán musí být SMART – tedy zlepšení, kterých chceme dosáhnout nebo dovednosti, 
které chceme, aby se člověk naučil, musí být:

1. Konkrétní (Specific)
2. Měřitelné (Measurable)
3. Dosažitelné (Achievable)
4. Realizovatelné (Realistic)
5. Časově ohraničené (Time-restricted)

Nejednou jsem v rozvojových plánech viděla například: „Zlepšit se“. A na konci roku tam bylo – „Zlepšil se“. 
Buďte co nejkonkrétnější: do plánu napište, co přesně bude za půl roku jinak.

INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN METODOU 70 - 20 - 10



UČENÍ „ON THE JOB“
Na začátku spojte rozvoj se zácvikovým plánem. V prvních třech měsících by se měl nováček hlavně učit 
stínováním a děláním práce. Mnoho firem narazí, když zaměstnance intenzivně školí ve zkušební době a pak 
zjistí, že se na práci nehodí, nebo že mu nevyhovuje a sám odejde.

Je lepší nechat ho první měsíc až dva, ať si zkusí, o čem práce je, a pak teprve investovat do formálních 
školení. Na průběžných setkáních s manažerem by se konverzace měla točit okolo toho, co se naučil, jaké to 
bylo, jak to dále využije a co ještě potřebuje. I při tomto stylu učení se při práci je důležité zvědomovat nahlas 
při rozhovoru, co se nováček naučil a jak je mu to užitečné.

NE KAŽDÝ MŮŽE BÝT MENTOREM…
Plánujete-li oněch 20 % učení se od ostatních, tak vezměte v potaz, kdo je mentor. Je to osoba, od které 
chcete, aby se nováček naučil jak znalosti a postupy, tak přístup? Pokud je totiž jeden z vašich nejlepších lidí 
zároveň ten největší reptal, není vhodné ho dávat s nováčkem do kontaktu, přestože by mu předal nejlepší 
know-how. Raději někoho, kdo toho ví méně, ale nováčka neotráví.

Při plánování s nováčkem pak mentory vyzdvihněte. Zdůrazněte jejich odbornost, zkušenosti a zmiňte, že 
čas s nimi strávený bude rozhodně dobrou investicí do jejich dalšího rozvoje. To proto, aby nováčci přišli 
namotivováni a neplýtvali mentorův čas.

TREND: INTERNÍ TRENÉŘI
Nezapomeňte také na motivaci mentorů. V některých firmách díky vysoké fluktuaci mentoři trpí, protože 
mají v podstatě neustále „na krku“ někoho nového. Cílem je, aby nováček od mentora získával hodnotné 
informace s nadšením a zápalem pro věc.

Ideálním příkladem jsou pak interní školení mezi odborníky napříč firmou. Dělá to tak čím dál více 
společností. Pokud potřebují proškolit téma, které je dobrý někdo z firmy, tak se stane částečným trenérem. 
Jak on, tak kolegové – účastníci, jsou mnohem angažovanější, než když je lektor externí a do firmy a její 
činnosti tolik nevidí.

FORMÁLNÍ VZDĚLÁNÍ JAKO INVESTICE
Formální školení, i když jejich přínos je těžko měřitelný, jsou stále považována za benefit, něco navíc. Lidé 
vidí ve školeních větší investici zaměstnavatele. Ve firemním vzdělávacím systému mají určitě místo, ale 
zacházejte s nimi jako se skutečnou investicí.

Pokud se zeptáte zaměstnance, na jaké školení by rád šel, další otázky by měly znít: Co vám tato dovednost 
přinese? Co díky tomu získáte? Co se změní? Nakonec možná společně dojdete k tomu, že daný  zaměstna- 
nec chce a hlavně potřebuje vlastně úplně jiné školení. A to je potom skutečný rozvoj na míru.

O CO JDE PŘEDEVŠÍM
Nejdůležitější na celém vzdělávání je ho využít. To, co se nováček naučí, je třeba okamžitě reflektovat. Ať už 
v požadavcích na výkon, tak v rámci konverzace: mluvit o tom, ptát se. Jak to dále využije? Chce toto téma 
dále rozvíjet? A jak?
Teprve tehdy uvidíte přínos investice peněz a času do vzdělání lidí – když o vzdělání můžete mluvit a skrze 
něj posouvat daného člověka dál. Je možné, že i tímto přístupem se vám podaří snížit fluktuaci a naopak 
zvýšit zájem svých lidí.


