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Abstrakt
Tato bakalářská práce se věnuje mentorinku jako nástroji objektivní povahy, kterým
organizace ovlivňují adaptační proces nových pracovníků. V rámci první, literárněpřehledové části práce, jsou popsány vybrané objektivní faktory jakými jsou především
způsob vedení pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků. Pozornost je též
věnována adaptačnímu programu. Hlavní pointou literárně-přehledové části je analyzovat
tyto faktory v kontextu pracovní adaptace a zmínit novodobé studie, zabývající se danou
problematikou. V návaznosti na vykrystalizované významné téma mentorinku následuje
druhá část práce, návrh výzkumného projektu. Empirická část práce prezentuje návrh
kvalitativního výzkumu, jehož účelem je zkoumat jak adaptující se pracovníci vnímají
přínos mentorinku a osobnost mentora.
Klíčová slova
pracovní adaptace, objektivní faktory, adaptační program, adaptace pracovníků, mentorink
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Abstract
The bachelor thesis focuses on mentoring that organizations use to influence work
adaptation of the new employees. In the first part of the thesis, the literary review, factors
such as management of employees, job evaluation and remuneration strategies are
described. There is also focus on orientation programme. The main point of the literary
review is to analyze these factors in context of work adaptation and to mention current
studies related to this topic, mentoring especially. The first part of thesis is followed by
qualitative research project proposal which is based on the literary review. The main goal
of this empirical part of thesis is to investigate how individuals perceive support of mentor
in process of mentoring.
Keywords
work adaptation, objective factors, onboarding, adaptation of the employees, mentoring
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Úvod
Životem nás provází fenomén adaptace na změny nejen v osobní, ale též pracovní sféře.
V současnosti je díky nízké nezaměstnanosti a časté fluktuaci pracovníků frekventovanější
potřeba úspěšně se adaptovat na nové kariérní místo. Česká republika vykazuje dle
Eurostatu a ČSÚ za první čtvrtletí roku 2018 nejnižší nezaměstnanost (2,3%) v celé
Evropské Unii. Více než dříve je zdůrazňována schopnost přizpůsobit se novým
podmínkám v rychle se měnícím světě. Přitom největší rezervy nespočívají v efektivitě
náboru, ale schopnosti udržet své zaměstnance. Firmy ideálně investují do adaptačních
programů, protože rychlejší a kvalitnější adaptace lidí ve firmě snižuje možné náklady
spojené s hrozící fluktuací a ztráty na produktivitě.
Otázkou je jak nejlépe interagovat s novým pracovníkem v organizaci tak, aby se
úspěšně adaptoval? Co mohou organizace a její představitelé změnit ve svém přístupu
k pracovníkům, v nastavení práce či pracovních podmínek za účelem úspěšné pracovní
adaptace? A které z těchto faktorů úspěšnost pracovní adaptace ovlivňují nejvíce? Jaké
faktory považují noví pracovníci za klíčové pro svou spokojenost?
Cílem této práce je v rámci literárně přehledové části představit vybrané objektivní
faktory v kontextu pracovní a sociální adaptace doplněné o informace z dosavadních
výzkumů, které se týkají identifikace jejich významu a míry vlivu v určitých organizacích.
Zmíněnými faktory je hodnocení, odměňování a způsob vedení pracovníků. Pozornost je
věnována též adaptačnímu programu jakožto nástroji k usnadnění procesu adaptace. V
první kapitole je popsán proces pracovní adaptace, pojetí úspěšné pracovní adaptace a
adaptační program. Druhá kapitola definuje faktory, které ovlivňují pracovní adaptaci, dělí
je na faktory subjektivní a objektivní povahy. Následující třetí kapitola se již týká
vybraných objektivních faktorů v kontextu pracovní adaptace a obsahuje způsob vedení
pracovníků (koučink, mentorink), hodnocení pracovníků a odměňování pracovníků.
Poslední kapitola literárně-přehledové části práce podává přehled aktuálních studií
týkajících se výše zmíněných témat. Použitá literatura je citována podle platných standardů
a citačních norem APA.
Druhá, empirická část práce, je věnována návrhu kvalitativního výzkumu, který je
zaměřen na vytříbené téma týkající se jednoho z objektivních faktorů (vedení lidí) –
mentorinku, prostřednictvím kterého organizace ovlivňují průběh adaptace.
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Literárně přehledová část
1. Proces pracovní adaptace
Samotná adaptace v kontextu psychologie organizace a práce je, s odkazem na Štikara,
Rymeše, Riegela a Hoskovce (1996), syntetickou kategorií, která zahrnuje jednak
adaptabilitu – předpoklady člověka zvládat nároky pracovní činnosti, dále adaptování –
tedy proces zvládání nároků pracovní činnosti, jehož charakterem je individuálně vnímaná
a prožívaná zátěž, a konečně adaptovanost – výsledný stav, který vyjadřuje míru
vyrovnání se s prací. Dále rozlišujeme adaptaci pracovní a sociální. Pracovní adaptace je
kontinuálním a dynamickým procesem. V rámci daného procesu dochází k průběžné
konfrontaci mezi určitými požadavky (které jsou na jedince kladeny v souvislosti s jeho
pracovní rolí) a již existujícím potenciálem tyto požadavky plnit, který je na straně jedince.
Proces sociální adaptace dle autorů probíhá především na společenské úrovni. V jeho
průběhu se pracovník zařazuje do kolektivu a struktury vztahů, které existují v pracovní
skupině. Podle Kocianové (2010) rozlišujeme mezi adaptabilitou jakožto schopností
přizpůsobit se prostředí a adaptací na určité pracovní místo, kterou pojímá jako proces
vyrovnání se jedince s prací a vlivy okolí.
Obecněji Amstrong (2007) pojednává o uvádění pracovníka do organizace. To podle
něj spočívá v procedurách, které jsou charakteristické pro den, kdy pracovník nastupuje do
podniku, a dále pak v procedurách, které mají novému zaměstnanci poskytnout nutné
informace, jenž potřebuje k tomu, aby se rychle a vhodným způsobem v podniku adaptoval
a začal pracovat. Někteří autoři (Koubek, 2007) proces pracovní adaptace označují jako
orientaci pracovníků. Proces orientace pracovníka má charakter vzdělávání zaměstnance a
formování jeho pracovních schopností tak, aby vyhovovaly požadavkům pracovního místa
a nového zaměstnavatele.
Proces pracovní adaptace se odehrává mezi pracovníkem a samotnou prací. Figurují a
vzájemně se v něm prolínají vlivy na straně pracovníka – tedy jeho subjektivní
připravenost, pracovní nároky a podmínky (v nichž je práce vykonávána) a organizace – ta
do průběhu adaptace vstupuje prostřednictvím adaptačního programu. Nový a Surynek
(2006) v rámci řízení adaptačního procesu uvádí aspekt pracovníka (rozvoj jeho osobnosti,
uspokojování potřeb a pracovní spokojenost) a aspekt organizace (vytvoření souladu mezi
osobnostními předpoklady zaměstnance a nároky vyplývajícími z jím vykonávané práce).
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Každý z nich sleduje své cíle a pro celkovou úspěšnost je nezbytné, aby byly sjednoceny a
došlo k jejich naplňování a sladění. Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (2003) popisují, že
nepříznivý průběh pracovní adaptace je způsoben zpravidla nesouladem cílů, hodnot,
norem a vzorů chování jedince a organizace. Obvykle poté vyústí do projevu nízké
zaměstnanecké loajality, častých absencí a fluktuace.
Cílem každého pracovníka v adaptačním procesu je dosáhnout takového stavu výkonu,
který je pro organizaci přínosný. Například podle Lawsona (2015) je úkolem adaptačního
programu zajistit, aby tento přechod byl dle možností hladký, bezproblémový a rychlý.
Podle Stanleyho (2012) mnohé organizace spatřují adaptační proces spíše jako výdaj než
investici a proto se uchylují ke krátkodobě orientovaným přístupům. Kritérium času, tedy
“co nejrychlejší” adaptace nového pracovníka není vždy v souladu s kvalitou jeho výsledné
adaptovanosti. Dle Bauera (2010) též pozornost organizací bývá zaměřena spíše na její
nároky a výsledky než na potřeby nově příchozích pracovníků. Jak naznačuje Caldwell
(2018), jedním z důležitých aspektů adaptačních programů je psychologický kontrakt
(smlouva, dohoda) mezi novým pracovníkem a organizací. S odkazem na Amrstronga
(2007, s. 396) je cílem adaptačního procesu také získání a zvyšování oddanosti nového
pracovníka ve vztahu k organizaci, přičemž “oddaný pracovník je ten, kdo se identifikuje s
organizací, chce v ní zůstat a je připraven v zájmu organizace usilovně pracovat.”

1.1 Úspěšnost pracovní adaptace
Úspěšnost pracovní adaptace můžeme vnímat jako stupeň adaptovanosti jedince.
Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (1996) zmiňují, že „úroveň adaptovanosti na práci lze
zachytit a vyjádřit takovými projevy, jakými jsou kvantita a kvalita plnění úkolů,
samostatnost při práci, pracovní ochota a aktivita, profesionální sebedůvěra, existence
pracovních cílů a ambicí, pracovní spokojenost a stabilizace v zaměstnání.“ Podle Rymeše
(1985) lze zmíněnou úroveň vyrovnání se člověka s pracovní situací vyjádřit na škále
přiměřená (dostatečná, uspokojivá) ßà

nepřiměřená (nedostatečná, neuspokojivá)

pracovní adaptovanost.
Dle Armstronga (2007) jsou v adaptačním procesu tyto základní cíle:
1. překonání počáteční fáze, kdy se novému pracovníku zdá všechno neobvyklé, cizí a
neznámé
2. pracovníkův příznivý postoj a vztah k podniku (týká se zvýšení pravděpodobnosti
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jeho stabilizace)
3. žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu do podniku
4. snížení pravděpodobnosti brzkého odchodu pracovníka.
Ovlivňování úspěšnosti pracovní adaptace lze provádět prostřednictvím systematicky
sestaveného adaptačního (orientačního) programu, který je zpravidla zajištěn organizací,
ve které jedinec působí. Důležitou součástí adaptačního programu je tedy jeho řádné
monitorování a následné vyhodnocování. Nový a Surynek (2002) zmiňují optimální
adaptaci, která je podmíněna jak pracovníkem, tak organizací:
Pracovník à Aktivně přistupuje ke zvládání problémů spjatých s novou pracovní situací a
oplývá předpoklady vyrovnat se s nároky jeho pracovního zařazení.
Organizace à Dochází k dobrému přijetí nového pracovníka ze strany pracovní skupiny.
Podnik a řídící pracovníci se cílevědomě snaží usnadnit pracovníkovi adaptační období.
Dále je podnik ochoten nacházet možnosti a plnit v uspokojivé míře vstupní očekávání
pracovníka.
Nejsou-li splněny některé z výše uvedených podmínek, dochází podle Nového a
Surynka (2002) k tomu, že se nový pracovník adaptuje v omezené míře nebo vůbec.
Přiměřenou (úspěšnou) adaptovanost lze dle autorů vyjádřit žádoucí výkonností,
spokojeností s vykonávanou prací, pracovní iniciativou a v neposlední řadě sounáležitostí
s pracovní skupinou. Špatná pracovní morálka, lhostejnost a pasivita, izolovanost
v pracovní skupině nebo fluktuační tendence mohou být příznaky nepříznivého průběhu
adaptačního procesu.

1.2 Adaptační program
Podle Koubka (2007) probíhá adaptace formálním a neformálním způsobem.
Neformální adaptace je víceméně spontánní proces spočívající v interakcích nového
pracovníka se spolupracovníky. Formální orientace je proces plánovaný, strukturovaný,
zabezpečovaný personálním útvarem a bezprostředním nadřízeným. Adaptační programy
jsou řízené procesy seznamování pracovníka s organizací, stylem práce, technologií,
specifickými a jinými předpisy organizace, a celkově s podmínkami, za kterých bude
pracovník vykonávat svou práci. Lze je chápat jako nástroj, který organizace využívá
k intervenci při adaptačním procesu nově příchozího pracovníka. Podle Koubka (2007)
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mnohdy zahrnují specifické metody (např. koučování, konzultace, mentorink, rotace
práce). Jedná se o metody, které se běžně využívají v rámci vzdělávání stávajících
pracovníků, ale pro své zaměření jsou vhodné i pro začleňování nových pracovníků, neboť
adaptace má značný vzdělávací aspekt (Koubek, 2007).
Podobně i Kocianová (2010) adaptační program definuje jako souhrn formalizovaných
opatření na podporu pracovní a sociální adaptace nových pracovníků v organizaci. Kasper
a Mayhofer (2005) konstatují, že adaptační programy mohou mít podobu akcí a setkání
nových pracovníků, písemných informačních materiálů (například příručky pro nově
nastupující), instrukcí pro uvádějící pracovníky a mentory, nebo kvalifikačních školení pro
nově příchozí.
Kleibl (2001) popisuje jak organizace v rámci adaptace nových pracovníků usilují taktéž o
vytvoření silných vztahů a podnícení angažovanosti. Proto adaptační programy umožňují
také poznání firemní kultury. Způsoby a míra identifikace s firemní kulturou jsou různé
(Bedrnová a kol., 1998):
1. Pracovník se s kulturou organizace může přirozeně identifikovat (v daném případě
jsou jeho vlastní zájmy v souladu s cíli a normami organizace).
2. Pracovník se s kulturou organizace identifikuje v různé míře (normy, které jsou
v souladu s jeho osobností, přijímá a odlišné odmítá). Jedná se o selektivní typ
identifikace.
3. Forma, kdy vedení organizace usiluje o slepé přijetí norem bez možnosti námitek a
nesouhlasu nebo odporu se nazývá evokovaná identifikace.
4. Vykalkulovaná identifikace je podřízení se normám organizace a to pouze navenek,
aniž by si je pracovník zosobnil.
Smyslem adaptačních programů je zkrátit období, po které tento pracovník nepodává
standardní výkon a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí a
přispět k jeho úspěšné pracovní a sociální adaptaci, i adaptaci na firemní kulturu. Bauer
(2010) zdůrazňuje krátkodobé i dlouhodobé benefity efektivních adaptačních programů a
to jak pro nového pracovníka, tak organizaci. Těmi mohou být spokojenost pro pracovníka
a nízká fluktuace (stabilizace) pracovníka pro organizaci.
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Adaptační programy je možné dělit na skupinové a individuální. Skupinové programy
adaptace jsou využívané zejména pokud je třeba, aby se adaptovalo více pracovníků
společně. Výhodou je úspora času školitelů a podpora socializace nově příchozích
pracovníků. Zcela běžné je tímto způsobem absolvovat společné body adaptačních
programů, kterými jsou například bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, nebo
taktéž produktová školení. Individuální plán adaptace by měl podle Koubka (2007)
obsahovat jak základní akce, které podporují adaptaci na organizační úrovni, tak
individualizované aktivity, které směřují k adaptaci na dané pracovní místo.

2. Faktory ovlivňující pracovní adaptaci
Druhá kapitola seznamuje s faktory, které ovlivňují pracovní adaptaci. Popisuje
přístupy k dělení a kategorizaci faktorů.
Vochozka a Mulač (2012) dělí faktory ovlivňující průběh a výsledek pracovní
adaptace na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory přikládají na stranu pracovníka, a jsou jimi
například psychická zdatnost, odborná připravenost, odolnost vůči stresu, motivace a
hodnotová orientace nebo specifické zvláštnosti. Naopak vnější faktory souvisí s pracovní
situací a fungováním organizace. Zahrnují technologii a technické vybavení pracoviště,
organizaci práce (například denní, týdenní a měsíční rozvrh činností, dodržování
standardních postupů), vnější pracovní podmínky (například míra hluku, osvětlení,
mikroklimatické podmínky: vlhkost vzduchu, prašnost, sálání tepla), sociální vybavenost
pracoviště (například sociální zázemí pro zaměstnance, hygienické podmínky), sociální
atmosféra v pracovní skupině, způsob a styl vedení lidí v organizaci (například kvalifikace
vedoucího pracovníka, jeho schopnost vzájemného propojení ekonomické, organizátorské
a společenské funkce v rámci činnosti nadřízeného), míra ochoty vedoucích pracovníků
věnovat řízení adaptačního procesu patřičnou pozornost. Faktory, které ovlivňují průběh a
výsledek pracovní adaptace jsou dle Štikara, Rymeše, Riegela a Hoskovce (2003)
objektivní a subjektivní povahy (viz tabulka č. 1).
Tabulka č.1 Přehled faktorů ovlivňujících pracovní adaptaci

Faktory objektivní

Faktory subjektivní

•

Vnější pracovní podmínky

•

Odborná připravenost

•

Obsah a charakter práce

•

Výkonová dispozice
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•

Způsob vedení pracovníků

•

Osobní vyhraněnost

•

Pracovní skupina

•

Hodnotová orientace

•

Hodnocení pracovníků

•

Postojové zaměření

•

Odměňování pracovníků

•

Motivační vyladění

•

Pracovní režim

•

Zvládnutí pracovní role

•

Organizace práce

•

Sociální vybavení pracoviště

Zdroj: Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (2003, s. 91)

Rymeš (1985) doplňuje k vnějším, objektivním faktorům taktéž vlivy
mimopracovní (rodina, komunita), které působí na zaměstnance mimo organizaci. Faktory
subjektivní povahy obecně zahrnují schopnosti, znalosti, dovednosti, motivaci a
hodnotovou orientaci pracovníka. Spolu s věkem, temperamentem, zdravotním stavem a
osobnostními charakteristikami tvoří tyto kategorie komplexní obraz daného jedince.
Kammeyer-Mueller a Wanberg (2003) v longitudinální studii, založené na bázi průzkumu,
přišli s modelem strukturální rovnice založeným na datech od 589 nových pracovníků.
Identifikovali znalosti (získané před příchodem) nově příchozího a jeho proaktivní
osobnost jako významný prediktor úspěšnosti adaptace v organizaci. Vzhledem k tomu, že
je tato práce zaměřená na vliv objektivních faktorů, dovoluji si subjektivní faktory
podrobněji nerozvádět.

Objektivní faktory
Nový (2002) je označuje za vnější předpoklady, a dělí konkrétněji na vnější pracovní
podmínky, technické vybavení pracoviště a technologii výroby, sociální vybavení
pracoviště, dále způsob řízení (ze strany bezprostředně nadřízeného pracovníka),
organizaci práce, sociální klima v pracovní skupině (zrcadlí úroveň spolupráce mezi
jednotlivci, udává míru pracovní pohody a tvoří jisté zázemí a oporu), firemní kulturu a
mimopracovní vlivy. V rámci řízení adaptačního procesu skrze již zmiňovaný adaptační
program (orientační program) je možné vybrané objektivní faktory sledovat, analyzovat a
uvažovat o jejich významu pro úspěšnost pracovní adaptace.
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3. Vybrané objektivní faktory v kontextu pracovní adaptace
Rozumíme-li subjektivními faktory v procesu adaptace jedince jeho vnitřní
dispozice a celkově proměnné na straně nového pracovníka, následující vybrané objektivní
faktory se týkají především přístupu organizace k adaptujícímu se pracovníkovi. Z široké
palety možných objektivních faktorů jsou vybrány takové, které se týkají především
mezilidské interakce a zároveň jde o témata blízká manažerské psychologii – odměňování,
hodnocení a způsob vedení pracovníků. Výběr podrobněji popsaných objektivních faktorů
byl proveden za předpokladu, že lidé v organizacích ovlivňují nejen úspěšnost pracovní,
ale taktéž sociální adaptace, proto jejich působení může mít vyšší vliv na celkou
adaptovanost nového pracovníka. V kapitole o způsobu vedení lidí je cílem nastínit rozdíly
mezi řízením a vedením pracovníků. Následují podkapitoly jsou věnovány koučinku a
mentorinku, jejich podobnostem a odlišnostem. Zaměření se na koučink a mentorink
vyplynulo ze studia nedávných výzkumů. V mnohých z nich bylo koučování i mentorování
zmíněno jako přínosný nástroj, který organizace mohou použít k podpoře adaptačního
procesu nových pracovníků. Kapitola o hodnocení seznamuje s definicemi a oblastmi
hodnocení pracovníků. V poslední kapitole je stručně nastíněno téma odměňování
pracovníků a jeho význam.

3.1 Hodnocení pracovníků
Dle Wagnerové (2008) lze historii pracovního hodnocení vnímat od 50. letech 20.
století v USA, kdy se začíná považovat za nástroj zvyšování motivace a rozvoje lidí v
organizacích.
Co přesně je účelem hodnocení lidí? S odkazem na Pilařovou (2008) jde především
o poskytování a získávání zpětné vazby zaměřené na výkon, potenciál, rozvojové potřeby,
spokojenost, názory, vztahy, úroveň komunikace a riziková místa. V jeho návaznosti je
možné navrhovat a diskutovat potřebné změny a opatření, které se týkají způsobu výkonu
práce, komunikace a chování. To vše formou výkonových a rozvojových cílů,
kontraktováním. Hodnocení pracovníků v organizacích je využíváno z rozmanitých
důvodů. Obecně je cílem hodnocení změna nebo zachování stavu v žádoucím směru. S tím
souvisí ovlivňování pracovníkova postoje vůči firmě, produktům a managementu. Dalším
ze záměrů je motivace hodnoceného k vyšším výkonům a, jak již bylo zmíněno, k
očekávanému chování. V neposlední řadě jde o objektivizaci podkladů pro odměňování,
keriérní růst a rozvoj zaměstnanců.
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Odpovědi na otázku jaké jsou oblasti hodnocení pracovníků se týkají předmětu
hodnocení. Hroník (2007) zmiňuje 3 oblasti hodnocení pracovníků. Jsou jimi vstup, proces
a výstup. Vstup obsahuje předpoklady k úspěšnému vykonávání práce. Je jím potenciál,
způsobilost, praxe a často jsou do této kategorie zařazovány i kompetence. Hroník (2007)
ovšem upozorňuje, že různé kompetence odráží i přístup hodnoceného k úkolu, který je
hodnocen v rámci oblasti procesu. Pod vstupy tedy řadíme vše, co pracovník do své práce
investuje. Proces zahrnuje pracovní chování, přístup pracovníka k různým zadáním,
úkolům a podobně. Zjednodušeně lze na proces nahlížet jako na střední článek mezi vstupy
a výstupy. Výstupy představují výkony a výsledky, tedy velmi dobře měřitelné parametry.
Samotné hodnocení výstupů lze dělit na přímé a nepřímé. Mezi přímé hodnocení je řazen
výkon nebo výsledek, který je možné číselně vyjádřit a rozlišit. Přímým hodnocením
výstupu je například obrat, chybovost, počet obchodních schůzek a tak dále. Nepřímým
hodnocením výstupu na určité škále udáváme hodnotu nebo přínos výstupu jako takového.
Pokud má být hodnocení efektivní, musí být zaměřeno na všechny oblasti, přičemž podle
povahy funkce může být kladen větší důraz na 1 či 2 oblasti hodnocení. (Hroník, 2007)
Hodnocení lidí v organizacích přitom dle Hroníka (2007) není příliš vhodným
spojením, protože jde především o popis toho, jak se lidé chovají a jak dosahují výkonu.
Přitom zmiňuje dva důležité pojmy: cíle a zpětnou vazbu, bez nichž žádný systém
hodnocení nemůže fungovat. Například Oud (2008) zrealizovala studii, v rámci které
dotazovala nově pracující kanadské knihovníky v roce 2003 až 2004. Cílem výzkumu bylo
zkoumat jejich ne(naplněná) očekávání při přechodu ze škol na profesionální pracovní
pozici. Noví zaměstnanci knihovny byli nejvíce překvapeni objemem přijímané zpětné
vazby: pouze 19 procent z nich mělo pocit, že se jim dostávalo zpětné vazby, kterou
očekávali.
Pilařová (2008) považuje systémy hodnocení za koncepce hodnocení, které jsou
založeny na určitých principech, pravidlech, postupech a přitom využívají různé metody a
kritéria hodnocení. V návaznosti na již zmíněný systém hodnocení je nutné rozlišit
systematické hodnocení a nesystematické hodnocení. Systematické hodnocení probíhá v
pravidelných periodách (například jednou měsíčně, jednou ročně) nebo za předem
definovaných okolností (například při náhlé změně výkonnosti, při přeřazování pracovníka
na jinou pozici, apod.), taktéž podle předem definovaných postupů (je určeno kdo, koho,
kdy, v jakém rozsahu, pomocí jakých metod a podle jakých kritérií hodnotí).
Nesystematické hodnocení je obvykle prováděno nahodile nebo podle momentální potřeby.
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Během nesystematického hodnocení nejsou předem jasně definované postupy, kritéria ani
metody hodnocení.

3.2 Odměňování pracovníků
Řízení odměňování lze definovat jako strategie, politiku a procesy, které jsou
potřebné k zabezpečení toho, aby byl způsob, jakým lidé přispívají organizaci, uznán a
odměněn. Odměny jsou peněžní a nepeněžní formy. Příkladem peněžních odměn je mzda,
provize, bonusy, zaměstnanecké výhody, nepeněžní nabývají podoby uznání, pochvaly,
příležitosti ke vzdělávání, rozvoji a růstu pravomocí, odpovědnosti při výkonu práce.
Podoba, realizace a udržování systémů odměňování (procesy, metody a postupy
odměňování) jsou hlavní náplní řízení odměňování. Odměňování pracovníků úzce souvisí
s jejich motivací. (Armstrong, 2009)
Obecně je cílem odměňování pracovníků aby bylo slušné, spravedlivé a důsledné,
podle hodnoty, kterou pracovník organizaci přináší. To vše za účelem budoucího
dosahování strategických cílů organizace. Mezi konkrétní cíle řadí Armstrong (2009)
odměňování lidí podle hodnoty, kterou vytvářejí. Ideální je taktéž propojovat postupy v
odměňování s cíli organizace a podnikání i s hodnotami a potřebami pracovníků. V rámci
budování firemní kultury je důležité odměňovat správné věci tak, aby bylo jasné, co je
podstatné z hlediska chování a výsledků – vytvářet kulturu vysokého výkonu. Odměňování
pracovníků by též mělo pomáhat získávat a udržovat si potřebné vysoce kvalitní
pracovníky. V neposlední řadě je důležitým cílem motivování lidí a udržování jejich
angažovanosti a oddanosti. Lidská potřeba uznání se projevuje tak, že člověk chce, aby si
jej okolí vážilo, aby uznávalo jeho schopnosti, vědomosti, dovednosti, zásluhy atd. Podle
Branhama (2009) patří mezi tři hlavní důvody brzkého odchodu z organizace omezené
možnosti kariérního růstu, nedostatek respektu nebo podpory ze strany nadřízeného a
odměňování.

3.3 Způsob vedení pracovníků
Urban (2003) rozlišuje mezi řízením a vedením lidí, přičemž řízení připisuje
manažerům a vedení vůdcům (z anglického „leader“). Téměř každá organizace má podle
něj své manažery, avšak ne každý manažer je jistě vůdce. Naopak platí, že vůdce nemusí
být nutně manažerem. Vůdcovská i manažerská role se liší i shoduje v mnoha aspektech.
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Řízení lidí a role manažera souvisí s formální autoritou. Tu manažer získává díky
své pozici v hierarchii organizace. Urban (2003, s. 108) dále uvádí, že: „tato autorita
manažeru dává – v rámci mantinelů tvořených efektivním plněním cílů své organizace –
oprávnění rozhodovat o užití firemích zdrojů včetně zdrojů lidských.“ Manažeři obvykle
spoléhají především na tvorbu určitých pravidel a jejich kontrolu.
Vedení lidí lze chápat jako proces ovlivňování (podněcování, povzbuzování a
inspirace) ostatních k tomu, aby se ze svého vlastního rozhodnutí chovali určitým
způsobem. Vůdcem se v organizaci může stát kdokoli, nezávisle na jeho formální pozici,
kdo je silou své osobnosti schopen získávat, nadchnout a mobilizovat ostatní k tomu, aby
dobrovolně sledovali jeho cíle. Dle Armstronga (2007) vůdcovství může nabývat podobu
podpory a participace, tedy vytváření prostoru pro zapojení všech členů do rozhodovacího
procesu. Vůdce tak může být rádcem, pedagogem nebo koučem. Pro zvýšení
srozumitelnosti a nejednoznačnosti pojmů (manažer, vůdce, leader) budou lidé v
organizacích ve vedoucích pozicích označováni jako vedoucí pracovníci.
Má-li být vedoucí pracovník úspěšný nebo pokud již úspěšný je, potom kromě
formálního manažerského postu, zahrnuje ve své osobě i pozici vůdce. Je-li manažerem a
charismatickým člověkem, potom je uznáván jako autorita odborná, morální nebo
osobnostní. Urban (2003) takového jedince nazývá formálním vůdcem.
Podle Mikuláštíka (2007) se manažerská psychologie snaží ve vedení lidí nacházet
určitá pravidla, která jsou ovlivněna z obou stran – tedy ze strany vedeného i vedoucího
pracovníka a současně podmínkami, za kterých je vedení realizováno. Důležité je zmínit,
že řízení a vedení lidí má stránky jak psychologické, tak sociologické, právní, ekonomické
a pedagogické. Je nutné vzít v potaz objektivní skutečnost, kterou zahrnuje typ organizace,
úroveň v hierarchii řízení, organizační struktura, produkty výroby či služeb nebo časové
podmínky. Každý tento objektivní faktor může ovlivnit způsob řízení ve smyslu
optimálnosti v daných podmínkách. “Jiný styl řízení vyžadují jednotky rychlého nasazení,
odlišný styl vyžaduje výrobní firma a zcela odlišný vyžaduje řízení vysoké školy.”
Mikuláštík (2007, s. 190). Nabízí se tak otázka pružnosti vedení lidí v situačním kontextu.
Holton (2001) ve své studii faktorů ovlivňujících proces adaptace zaznamenal, že
významnou taktikou ze strany organizace k pracovníkovi bylo ponechání možnosti plně
využít jeho schopnosti a potenciál, což se blíží zejména vedení lidí s principy koučinku.
Podle Pfeffera (1998) se však většina organizací zabývá spíše výstavbou manažerských
kontrolních systémů než budováním závazku a zmocňováním svých zaměstnanců.
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Podle Haberleitner, Deistler a Ungvari (2009) je základem tradičního vedení
pracovníků oddělování rozhodovacích a realizačních kompetencí v duchu “jeden člověk
myslí a dvacet jich pracuje”. Zmíněné klasické rozdělení rolí postupně začalo vytvářet
destruktuvní kontrolní mechanismy a strategie, jak je obejít.

3.3.1 Koučink
Koučink, také koučování, je proces interakce mezi koučem a koučovaným.
Whitmora (2011, s. 19), který je považován za významného kouče a propagátora koučinku,
pojednává o koučování jako o vztahu, “v němž je kouč koučovanému oporou, a používá
specifické prostředky a styl komunikace.” Dle Whitmora si koučovaný s pomocí kouče
zvědomuje realitu takovou, jaká je. Cílem je většinou lepší výkon, avšak záleží na zakázce
koučovaného (formulace cíle, očekávání) a typu koučinku.
S odkazem na Johna Whitmora (2011) by účinný koučink měl rozvíjet osobnost,
zvyšovat výkonnost a produktivitu, podporovat lepší využití zdrojů a potenciálu, přispívat
k rozvoji kompetencí pro pracovní i praktický život, podporovat tvořivé myšlení, zvyšovat
schopnost učení se, zvyšovat schopnost adaptace a flexibility v reakcích na změnu,
podporovat motivaci zaměstnanců, přispívat ke změně firemní kultury, kultivovat vztahy a
zvyšovat kvalitu života a v neposlední řadě rozvíjet organizování sebe sama (tj. efektivní
využívání času, maximalizace osobních možností, schopnost intenzivního seberozvoje,
apod.).
Gallwey (2008) o koučování píše jako o metodě, která odemyká potenciál člověka,
a tím mu umožňuje nejen maximalizaci výkonu, ale hlavně učení se. Orientaci na
budoucnost v koučování zdůrazňují i Dexter, Dexter a Irving (2011). Ti koučování definují
jako rozšiřování obzorů koučovaných, nacházení nových cest a řešení.
Hirsh a Carter (2002) konstatují, že jádrem koučování je kvalitně strukturovaný a
účelový, ke konkrétnímu cíli směřující dialog. Koučink je dle autorů zaměřen na rychlé
zlepšování dovedností, chování a výkonu, obvykle ve spojitosti se současným pracovním
působením.
Hartl (2004) definuje koučink či koučování jako „metodu práce s lidmi založenou
na myšlence, že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností; metoda užívaná
k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování pracovního chování lidí, jejímž cílem je rozvoj
aktivity, iniciativy, samostatnosti a tvořivosti, přestože nepoužívá přikazování ani
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poučování.“
Petrášová (2014) charakterizuje kouče jako někoho, kdo zvědomuje zkušenosti
koučovaného aniž by zasahoval do obsahu toho, o čem potřebuje koučovaný přemýšlet,
mluvit a vyřešit si. Nechává mu prostor a zároveň umožňuje podívat se na situaci z
různých úhlů pohledu. Podporuje koučovaného, aby objevil to, co je pro něj v dané situaci
užitečné. Také zachovává neutralitu – nehodnotí.
Dle pozice kouče v organizaci dělíme koučink na interní a externí, třetí variantou
je kouč jako vedoucí pracovník.
Interní kouč může organizaci ušetřit náklady a poskytnout koučování více lidem.
Výhodou je, že rozumí dané firemní kultuře, avšak může postrádat nadhled a emoční
nezaujatost a k tomu mít sklon dávat odborné rady. Nevýhoda interního koučinku spočívá
v tom, že v rámci organizační hierarchie interní kouč zaujímá určité postavení, a jak již
bylo zmíněno, porozumění firemní kultuře může být výhodou i omezením.
Externí kouč je většinou kouč specialista, který není součástí organizace. Díky
tomu může mít nadhled a odstup od dané problematiky. Není zaujatý a má skrze
zkušenosti z jiných organizací srovnání s odlišnými situacemi. Protože organizace není s
externím koučem svázána stabilními pracovními vztahy, jeho působení tak může být
nezaujaté. Tím, že s koučem není organizace svázána stabilními pracovními vztahy, je
možné, že jeho přítomnost je méně rušivá. Podle Hofmanové (2007) se před nadřízeným či
kolegou většinou zaměstnanci snaží vypadat výkonnější, vzdělanější, znalejší atp. než ve
skutečnosti jsou. Nevýhodou externího koučinku je ale vysoké finanční náklady a déle
trvající budování důvěry. Externí koučink je obvykle časově omezený.
Vedoucí pracovník jako kouč je opět někdo, kdo se vyzná v prostředí organizace,
zná souvislosti. V této situaci je koučování jako styl vedení. Podle Whitmore (2011) je
výhodou, že vedoucí – kouč může koučovací rozhovory zařadit na denní pořádek.
Nevýhodou se však zdá být, že je v problematice zainteresovaný, a může se ocitnout
v konfliktu zájmů. Tedy klíčový rozdíl mezi koučem (ať už interním nebo externím) a
vedoucím pracovníkem jako koučem je zvláště v cíli celé jeho práce. Neboť vedoucí
pracovník je obvykle přímo zodpovědný za projekty, na kterých zaměstnanci pracují.
Druhy koučinku lze vymezit také podle oblasti života, které se dotýká, na: životní
koučink, ten souvisí s tématy soukromého života klientů, a profesní koučink týkající se
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pracovních témat.
Životní koučink (osobní, life koučink), se týká takových zakázek, jakými jsou
například témata partnerských vztahů, zbavení se nevhodných návyků, zvýšení osobní
spokojenosti a sebevědomí. Lze jej aplikovat téměř na jakoukoliv oblast života.
Profesní

koučink

(exekutivní/manažerský,

pracovní/firemní

koučink)

je

charakterizován pracovními tématy, která souvisí s efektivitou a výkonem, řízením času,
komunikací se spolupracovníky a dalšími. Podle Rosinskiho (2009) profesní koučink
zahrnuje exekutivní nebo manažerský a pracovní nebo firemní koučink, přičemž rozdíl
mezi nimi je ten, že při exekutivním (moc ve výkonu) koučinku je koučovaným přímo
řídící pracovník/manažer. V rámci pracovního koučinku je koučovaným zaměstnanec
organizace, přičemž zakázka je obvykle zadána vedoucím pracovníkem.
Tabulka č.2: Druhy koučinku podle oblasti života, které se dotýkají

Kontext

Exekutivní koučink

Pracovní koučink

Leadership/Management

Zaměstnanci

Kariéra a výkon, zadání
Pracovní zadání a zaměření
Obsah
exekutivní a organizační
na výkon, zadání z velké části
agendou
organizační agendou
Hlavní Zvýšení organizačního výkonu a
Vyšší osobní a týmový výkon
důsledky
vlastní kariérní růst
Klient

Vedoucí pracovníci a organizace

Zaměstnanci a organizace

Životní
koučink
Život jako
celek
Zadání
klientovou
agendou
Subjektivní
satisfakce
Soukromá
osoba

Zdroj: Cavanagh, M., a Grant, A. M. (2004, s. 3).

V kontextu pracovní adaptace spolu se způsobem vedení lidí v organizaci je
evidentní, že exekutivní a pracovní koučink jsou z hlediska témat relevantní. S odkazem na
Whitmore (2011) se v současnosti koučování stává stále významnějším a účinnějším
nástrojem vedení lidí. Vedoucím pracovníkům tak koučování umožňuje vidět problémy
jinak a kreativně je řešit, stejně jako objevovat nové příležitosti. Koučování
prostřednictvím vedoucích pracovníků může být ze své podstaty neformální a
nestrukturované, v podobě každodenního styku a komunikace. Lze jej doplnit o koučovací
rozhovory. Přeneseně jde o budování vztahu, kdy kouč i koučovaný jsou partnery, kteří
společně usilují o stejný cíl. Pro takový vztah je nezbytnou podmínkou vzájemná důvěra,
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pocit jistoty, bezpečí a minimálního nátlaku. Dle Whitmore (2011) může koučování
pomoci v ujasnění nejasných a zmatených představ, aby místo obav a strachu nastoupila
důvěra, namísto starostí a znepokojení naděje, budování vztahů oproti izolaci a možnost
spolupráce tam, kde dominovala konkurence. Haberleitner, Deistler a Ungvari (2009)
konstatují, že přínosy mohou být na obou stranách odlišné. Pracovník, který je od počátku
nástupu do organizace veden koučovacím stylem, posiluje pocit vlastní hodnoty a
sebedůvěry. Je překvapován svými schopnostmi, které si možná sám dosud neuvědomoval
a cítí, že je ceněna celá jeho osobnost. Zvědomění jeho schopností a osobnosti mu
umožňují být nezásivlým a překonávat nejrůznější situace. Koučování vyžaduje ochotu
udělat z ostatních silné a úspěšné lidi. Na straně vedoucího pracovníka tedy musí existovat
předpoklad, že se vzdá mocenských nároků, které plynou z jeho dosavadního vedení.
Vedoucí pracovník se rozvíjí spolu se svými podřízenými, v partnerských a respektujících
se vztazích. Koučovaní pracovníci ochotně a sami přebírají stále větší odpovědnost a s ní i
plnění více různých úkolů. Vedoucímu pracovníkovi tak zbývá více času i energie pro
strategické úvahy a cílený rozvoj pracovníků. Celkově se kultivuje pracovní atmosféra,
protože vzájemný respekt a týmová práce se stávají normou.
Samotný proces koučinku při vedení lidí Whitmore (2011) popisuje metodou
GROW. Namísto příkazů upřednostňuje kladení otázek, které jsou zaměřeny na 4 odlišné
oblasti, kterými jsou:
•

cíle (Goal setting) – dlouhodobé i krátkodobé

•

realita (Reality) – zjištění skutečného stavu věci

•

možnosti (Options) – alternativní strategie

•

volba: co (What), kdy (When), kdo (Who), má vůli (Will) něco udělat

Díky této metodě se vedoucí pracovník dozví co jeho podřízený bude skutečně
dělat, jak je motivován, v čem jej může podpořit a paradoxně tak má věci více pod
kontrolou. Klíčové jsou přitom jeho vnímání reality a odpovědnost. Haberleitner, Deistler a
Ungvari (2009, s. 18) zmiňují, že “kultura vedení, kterou lze vyjádřit slovy “dělejte to tak
a tak” vychovávala pracovníky, kteří redukují na minimum svou kreativitu a kompetenci
řešit pracovní problémy.” V případě dávání pokynů a příkazů dochází k demotivaci a
pasivitě pracovníků, kteří vykonávají jen co se jim řekne bez tvůrčí fantazie, kreativity a
využití svého potenciálu. Příliš autokratické řízení rovněž může vyvolávat atmosféru
strachu, kdy nikdo nedává najevo své pocity a názory, tudíž nefunguje zpětná vazba. Tato
pasivita vytváří atmosféru nespokojenosti, špatné nálady a co víc, může vést k fluktuaci
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nebo výkonu, který je nižší, než je skutečný potenciál. Co se týče předjímaného hodnocení
a odměňování pracovníků, John Whitmore (2011) ve své knize uvádí: “Cukr a bič jsou
používané a motivační stimuly. Pokud ale zacházíme s lidmi stejně jako s osly, budou se
tak chovat.”

3.3.2 Mentorink
S odkazem na Průchu (2003) pojem mentoring (protože přímý překlad v češtině
neexistuje, budu v této práci používat počeštělý pojem mentorink) pochází ze jména
„Mentór“, které podle řecké mytologie přísluší příteli Odyssea, jenž mu svěřil do péče
svého syna Telemacha zatím, co se vydal bojovat do trojské války. Mentor byl tedy
Telemachovým vychovatelem a průvodcem – měl jej vést k odpovědnosti za svůj život a
měl mu pomáhat v překonání překážek. Později se označení „mentor“ s malým písmenem
„m“ stalo eponymem pro moudré a důvěryhodné poradce a učitele. Petrášová a kol. (2014)
píše, že za jedny z nejstarších přirozených mentorů lze považovat mistry řemesla, kteří
předávali konkrétní dovednosti méně zkušenému učňovi.
Podle Petrášové a kol. (2014) je mentorink vztah dvou lidí, jehož smyslem je
profesionální rozvoj. Mentorem obvykle bývá zkušená osobnost, která sdílí vědomosti,
zkušenosti a doporučení s méně zkušenou osobou – mentorovaným. Mentor se tak stává
důvěryhodným rádcem a vzorem. Jedná se v podstatě o způsob předávání informací,
dovedností a zkušeností, a to takovým způsobem, že je přijímající jedinec může kvalitně
využít. Mentorovaného Petrášová a kol. (2014) překládá z anglického mentee jako učně.
Další definice mentorinku je od Vetešky (2013, s. 81), který mentorink koncipuje
jako „metodu rozvoje jedince na základě následování příkladu a zkušeností úspěšné
osoby“.
Mentorink v organizacích
Podle Petrášové a kol. (2014) je firemní mentorink často využíván v podobě
manažerského mentorinku pro nově povýšené manažery. V daném případě je součástí
přípravy na posun v kariéře, adaptaci na novou pozici. Cílem je zlepšení výkonnosti a
dosahování výsledků u juniornějších pracovníků nebo v rámci řešení projektů. Petrášová a
kol. (2014, s. 97) též dodává, že “mentorink je zvlášť vhodný a také velmi často využívaný
pro začlenění absolventů při jejich prvním vstupu na pracovní trh.” Petrášová a kol.
(2014) dále rozvíjí, že v organizacích se často přirozeným způsobem nově příchozího
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pracovníka ujme služebně starší osoba, seznámí ho postupně se všemi spolupracovníky,
ukáže mu jak se orientovat v novém prostředí a mnohdy mu poskytne důležité informace o
organizaci a jejím fungování (o psaných i nepsaných pravidlech), na které by musel
přicházet sám a po delší dobu. V daném případě se jedná o neformální způsob mentorinku.
Avšak některé organizace nechtějí spoléhat na přirozený mentorinkový proces a poskytují
svým novým pracovníkům mentorink formálním způsobem. Mentorink je poté součástí
vzdělávacích programů spolu s jazykovými kurzy a kurzy osobního rozvoje. Celý proces je
organizován a koordinován personálním oddělením firmy (HR oddělením). Personalisté
osloví starší a zkušenější pracovníky, zda mají zájem stát se mentory nově začínajícím
kolegům. S odkazem na Petrášovou a kol. (2014) se jedná o lidi v seniorní pozici, kteří v
organizaci působí již delší dobu. Jedinec, který přijme nabídku a má zájem se do programu
zapojit, potom obvykle projde speciálními testy, které prověří jeho způsobilost pro roli
mentora a absolvuje řadu kurzů, jenž mu pomohou s přípravou. Mentor je následně
podporován koordinátory programu po celou dobu mentorování. Mentorovaným je
obvykle nově příchozí pracovník nebo člověk, který ač určitou dobu v organizaci působí,
je na juniorní pozici a chtěl by se s pomocí mentora v rámci hierarchie organizace
posunout, nebo se tímto způsobem rozvíjet. Spolupráce je následně monitorována
organizací a mentor i mentorovaný pracovník poskytují koordinátorům zpětnou vazbu.
Zodpovědnost za formu, obsah i dosažení vytyčeného cíle však nese mentor. Pokud je
proces úspěšný, vše funguje správně a postupně se naplní všechny cíle, mentorovaný se
posouvá z juniorní pozice na seniorní a je pravděpodobné, že později sám zaujme roli
mentora, aby pomohl k rozvoji některému profesně mladšímu kolegovi. Skrze mentorink
tak v rámci kariérního a osobního růstu může docházet i k mezigeneračnímu sdílení
zkušeností. Při samotném procesu adaptace však stojí za úvahu zda-li ten, kdo v organizaci
pracuje relativně krátkou dobu (a zároveň je úspěšně adaptován) má potenciál být pro
nového pracovníka, v kontextu adaptace a mentorování, větším přínosem. Jak uvádí
Fowler (1996) – někdo, kdo si adaptačním procesem nedávno sám prošel, si
pravděpodobně bude lépe pamatovat na všechny své pochybnosti a obavy, které osobně
před časem zažíval, a tak bude schopen lepší interakce, pochopení a vcítění se do nového
pracovníka.
Wanous (2000) v kontrastu naznačuje, že mentorink ve firmách je většinou
zaměřený na dlouhodobý kariérní růst než krátkodobý proces adaptace, a realizován je
zpravidla po určité době, kterou pracovník v organizaci stráví. Urban (2003) oproti tomu
zmiňuje systém mentorinku jako příklad adaptačního programu zdůrazňujícího význam
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osobního přístupu k novým pracovníkům. S odkazem na Cooper-Thomas a Anderson
(2006) zkušení členové organizace hrají klíčovou roli při zajišťování toho, aby nový
pracovník nezpůsobil „narušení“ stávajícího fungování organizace a jejích členů, nebo
příliš „nezpochybňoval“ stávajících kulturních zvyklostí, která byla v minulosti vytvořena
pro danou organizaci. Dle Kocianové (2010) má mentor za úkol věnovat zvýšenou
pozornost novému pracovníkovi v období jeho adaptace - radit mu, pomáhat mu s adaptací
na sociální prostředí organizace a zaškolovat ho v pracovních záležitostech. Nový
pracovník sleduje způsoby chování mentora, částečně je přejímá, a celkově se mu ze strany
mentora dostává podpory a přátelského zacházení.
Součástí některých adaptačních programů skutečně bývají i mentorinkové
programy, stejně jako využívání tzv. „buddyho“ (z angličtiny lze přeložit jako „kamarád“
nebo „někdo, kdo poskytuje přátelskou podporu tomu, kdo to potřebuje“), které nabývá na
popularitě. Podle Bradta (2009) je buddy podobný oficiálnímu kamarádovi. Je to ten, na
koho se nový pracovník může obrátit například s otázkami, kterými nechce zahlcovat
svého nadřízeného. Vztah nového pracovníka s buddym nebo mentorem je možné odlišit
druhem adaptace, na který je zaměřený. Mentor přispívá především k úspěšné pracovní
adaptaci, buddy k té sociální.
Oud (2008) zmiňuje mentorink jako specifickou strategii s potenciálem přispět
kvalitnější adaptaci nového pracovníka. Ačkoli noví pracovníci potřebují proaktivně
získávat informace k tomu, aby se co nejlépe adaptovali, mohou se chovat zdrženlivě kvůli
obavám, že budou působit nekompetentně, nebo že postrádají klíčové znalosti. Podle
Underhill (2006) mentorink byl a je považován za efektivní strategii v rámci kariérního
růstu, nicméně stejně tak byl a je zkoumán jeho přínos pro adaptaci nových pracovníků.
Dle Armstronga (2007) by vedoucí týmu měl představit nového pracovníka jeho
spolupracovníkům – členům týmu. Nejlepší je, když nového pracovníka předá jednomu
členu týmu, aby mu byl průvodcem nebo „přítelem nového pracovníka.“

Typy mentorinku v organizacích
Podle Petrášové a kol. (2014) můžeme mentorink rozdělit na 4 hlavní typy. Jsou
jimi rozvojový, zaučovací, pro řídící manažery a obrácený mentorink.
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Rozvojový mentorink je podporou učení a rozvoje mentorovaného. Zaučovací mentorink
má mentorovanému usnadnit posun v kariéře, nejvíce se tedy týká adaptace na práci jako
takovou. Mentorink řídících manažerů je způsobem rozvoje stylu a způsobu vedení lidí.
Čtvrtým typ mentorinku, mentorink obrácený se zaměřuje na rozdíly ve zkušenostech,
porozumění a přístupy jak mentora, tak mentorovaného. Mentor může být věkově mladší
nebo na nižší pozici než je mentorovaný.
Dalším druhem mentorinku je podle Cranwell-Ward, Bossons a Gover (2004)
vrstevnický mentorink (peer mentoring), jenž je nastaven pro pracovníky na stejné
poziční úrovni v organizaci. Speciálním druhem mentorinku je dle Cranwell-Ward a kol.
(2004) mentorink mezifiremní (cross-company mentoring), který spočívá ve vzájemné
dohodě, kdy vedoucí pracovníci z jedné organizace vytváří mentorinkové vztahy s jinými
vedoucími pracovníky, aniž mentoři a mentorovaní byli ze stejné organizace. V České
republice se mezifiremnímu mentorinku věnuje iniciativa Together2Grow, která od roku
2014 sdružuje již více než 30 organizací.

3.3.3 Koučink versus mentorink
Proč není mentorink koučink? Podle Podané (2012) je klíčový rozdíl v roli mentora
a kouče, neboť mentor je expertem na problematiku, kterou mentorovaný řeší, zatímco
kouč je především odborník na koučování a vedení rozhovoru, nikoli na obor, ve kterém
chce koučovaný dosáhnout výsledků. Petrášová a kol. (2014) popisuje, že podstatná
odlišnost koučinku od mentorinku spočívá v koučovací pozici. Kouč zaujímá koučovací
pozici v momentě, kdy vede proces, ale nezasahuje do obsahu toho, co klient potřebuje
vyřešit, o čem potřebuje mluvit a přemýšlet. S odkazem na Petrášovou a kol. (2014) se
mentor v procesu mentorinku objevuje ve dvou rolích – kouče a mentora. Dále dodává, že
“kvalitní mentor je zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli.”
Podle Wagnerové (2011) je termínem “klient” označován kdokoli, kdo se rozhodne
využít služby kouče nebo mentora. Tento pojem lze zaměnit za jiné výrazy, například
student, kolega, posluchač. V této práci je termín “klient” nahrazen srozumitelnějšími
“koučovaný” v případě koučinku a “mentorovaný” v případě mentorinku. Za určitých
podmínek může mít kouč/mentor klienty dva – vlastního koučovaného/mentorovaného a
organizaci, která koučink a mentorink zprostředkuje. V kodexu najdeme tuto organizaci
označenou termínem “sponzor”.
Tabulka č.3: Rozdíly a podobnosti mentorinku a koučinku
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Mentor při mentorinku:

Kouč při koučinku:
Využívá neboli zvědomuje zkušenost

Předává vlastní zkušenosti.

koučovaného a zároveň nevstupuje do
tématu, nechává prostor.
Vede koučovaného k uvědomění si

Předává znalosti.

vlastních znalostí, případně k uvědomění
nutnosti doplnění znalostí.
Umožňuje koučovanému podívat se na

Přináší svůj pohled na řešení situace a

situaci z různých úhlů pohledu, nepřichází

předkládá jej mentorovanému.

s vlastním názorem.

Podporuje mentorovaného, aby zkušenosti,
které uzná za užitečné, zavedl do svého života
jako schopnost.
Rozumí vývojovému stadiu mentorovaného.
Danými stadii prošel a využívá tak své

Podporuje koučovaného, aby nalezl, co je
pro něj v dané situaci užitečné.

Bez hodnocení využívá projevené vývojové
stadium koučovaného.

zkušenosti.

Zachovává neutralitu – nemá názor na

Je zkušenější v daném tématu či roli než

řešení. Nemusí být expert v daném tématu

mentorovaný, je expert.

nebo roli.

Zdroj: Petrášová a kol. (2014, s. 47)

S odkazem na Petrášovou a kol. (2014) lze podobnosti obou rolí a procesů spatřovat
skrze kompetence kouče, definované ICF (International Coach Federation), které při své
práci využívají jak kouč, tak mentor:
•

Nastavení vztahu, kontrakt

•

Koučovací pozice

•

Aktivní naslouchání

•

Práce s otázkami

•

Nastavení cíle

•

Přímá komunikace

•

Rozvoj sebeuvědomění

•

Plánování akcí
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•

Řízení procesu a zodpovědnosti

•

Etické jednání
S odkazem na Hirshe a Cartera (2002) jsou hranice mezi prací kouče, mentora,

osobního poradce nebo konzultanta pro rozvoj organizace nejasné, neboť všichni
používají podobné dovednosti.

4. Přehled aktuálních studií
Klein a kol. (2015) ve svém výzkumu zkoumali vnímanou užitečnost postupů v rámci
adaptačního procesu, které lze pojmout za objektivní faktory. Výzkumu se zúčastnilo 373
nových pracovníků, celkově z 10 různých organizací. Data se týkají praktik tvořících
součást adaptačního procesu (jestli, jak a kdy jsou organizací nabízena) a jejich subjektivně
vnímaného přínosu novými pracovníky. Některé z často nabízených, specifických
zkušeností byly probandy hodnoceny jako mnohem přínosnější než jejich vlastní kategorie
(všechny zmíněné praktiky měly průměry nad 4,1 při hodnocení na 5ti stupňové škále kde
1 znamenala „absolutně nepřínosný“ a 5 značila „extrémně přínosný“). Například
„vedoucí pracovník, který si dokáže vymezit ničím nerušený čas“ v kategorii Komunikace,
dále „připravené pracovní místo pro nově příchozího“ v kategorii Zdroje, nebo „to, že
nový pracovník je školen a trénován jedním zkušeným pracovníkem během pracovního
modu (on the job training)“ v kategorii Trénink, a zvláště pak „spolupracovník, přidělen
jako buddy nově příchozímu pracovníkovi“ v kategorii Průvodce, byly nadprůměrně
hodnoceny oproti ostatním kategoriím. Jednou z praktik, která byla vnímána jako velmi
přínosná, nicméně nabízena organizacemi méně často je přiřazení spolupracovníka jako
buddyho novému pracovníkovi, druhou byla podpora nového pracovníka v pozorování
spolupracovníka po určitou stanovenou dobu.
Studie, kterou realizoval Cable a kol. (2013) upozornila na vážné nedostatky
tradičních metod adaptačního a socializačního procesu v organizacích. Ty předpokládají,
že firemní hodnoty jsou něco, co je třeba aby se noví pracovníci naučili a přijali za své.
Tohle však vytváří tenzi: když jsou nově příchozí pracovníci „zpracovaní“ akceptovat
organizační identitu, je od nich očekáváno, že upozadí své vlastní identity (minimálně když
jsou v práci). Cílem výzkumu bylo zkoumat jaký bude mít alternativní přístup organizace
k adaptaci a socializaci nových pracovníků vliv oproti tradičnímu přístupu dané
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organizace. Celkem 605 nových pracovníků (těch, kteří nastoupili během listopadu 2010
až ledna 2011) organizace Wipro se zapojilo do této studie. Tito lidé byli rozděleni do 3
skupin, přičemž každá ze 3 skupin zažila odlišný první pracovní den, ale jinak byli všechny
aktivity identické. U první skupiny byl kladen důraz na individuální identitu, u druhé byla
zdůrazňována organizační identita a skupina třetí (kontrolní) následovala standardní
adaptační postup firmy Wipro. Pracovníci z první skupiny začali s předpokladem, že
většina lidí si může připomenout momenty, kdy využívají svůj potenciál na maximum.
Tato součást individuální identity se orientovala na osobní vyhlídky, vlastní silné stránky a
způsob, jakým je mohou přenést do své práce. Lidé z druhé skupiny začali
s předpokladem, že noví přívrženci budou mít nejlepší výsledky, když se stanou hrdí na
svou organizační příslušnost a přijmou organizační normy a hodnoty. Takže poté, co byli
informováni o úspěších organizace, měli se zaměřit na elementy, díky kterým se mohou
cítit hrdě, že jsou součástí organizace. Pracovníci z třetí, kontrolní skupiny absolvovali
tradiční proces společnosti Wipro, zaměřený především na popis požadavků vyplývajících
z pracovní role a informace o organizaci. Údaje, které výzkumínci získali od firmy Wipro,
jim umožnily ověřit, zda existují rozdíly v obratu a provozní výkonnosti ve všech třech
podmínkách. Operační výkonnost byla měřena prostřednictvím hodnocení spokojenosti
zákazníků. Výsledky ukázaly, že když organizace zaměřila své počáteční procesy adaptace
a socializace na osobní identitu nově příchozích, spíše než na organizační identitu nebo
popis zaměstnání, pracovníci si vybudovali silnější zaměstnanecké vazby, existovala nižší
fluktuace zaměstnanců (u probandů první skupiny bylo o více než 32 % méně
pravděpodobné, že opustí svou práci během prvních 6 měsíců než u probandů z třetí
skupiny se standarním přístupem) a vyšší spokojenost zákazníků. V dodatečném
laboratorním experimentu byli zkoumány faktory, které příznivě ovlivňovaly výsledky.
Bylo zjištěno, že osoby, dočasně přidělené výzkumnému týmu, byly více zapojeny a
spokojeny s jejich prací, když se proces adaptace a socializace soustředil spíše na jejich
osobní identity, než na organizační identitu (rovněž ve srovnání s kontrolní skupinou).
Adaptace a socializace orientovaná na identitu pracovníka vedla k vyšší produktivitě
s menším počtem chyb. V obou studiích byl alternativní přístup značným přínosem jak pro
zaměstnance, tak pro organizaci. Tedy jakmile nově příchozí dostali příležitost vyjádřit se
v práci a být autentičtí, tento nový přístup posílil seběvědomí zaměstnanců a umožnil jim
vyjádřit pozitivní identitu během období, které většina nových pracovníků považuje za
stresující.
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S podobným personalizovaným přístupem přichází i studie Strausse a kol. (2016),
který

dotazoval

absolventy

s ošetřovatelským

vzděláním

v rámci

nástupu

do

zdravotnických organizací v Izraeli. S odkazem na Kovnera a kol. (2014) 43 % nově
licencovaných zdravotních sester opustí svou práci během 3 let od svého momentu
zaměstnání. Cílem výzkumu bylo zkoumat, zda přijetí absolventů jako ošetřovatelů
zahrnovalo strukturovaný adaptační program, jak je vyžadováno izraelským Ministerstvem
Zdravotnictví, a pokud ano, jak zúčastnění absolventi hodnotí jeho efektivitu. To požaduje,
aby mentoři řídili trénink absolventů podle cílů, které jsou nastaveny jako proč
začátečníka. Adaptační program je tak vytvořen pro specifické potřeby každého absolventa
stává se tak personalizovanějším. Data byla získána ze 4 různých institucí v Izraeli skrze
dotazníky, které vyplnilo 79 % ze 100 absolventů oboru ošetřovatel. Dotazník zahrnoval
jak uzavřené, tak otevřené otázky a byl navržen speciálně pro tento výzkum. Pouze 50,6 %
absolventů oboru ošetřovatel ze vzorku udalo, že absolvovali strukturovaný adaptační
program. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi absolvováním strukturovaného adaptačního
programu a adaptací absolventů na oddělení (0,82 s hodnotou p < 0,001) a jejich
spokojeností (0,86 s hodnotou p < 0,001). Strauss se svými spolupracovníky nalezli také
vysokou míru korelace mezi podporou (kterou absolventi získávali od svých mentorů) a
spokojeností (0,83 s hodnotou p < 0,001). Absolventi, kteří vnímali, že jsou podporováni
vykazovali vyšší míru spokojenosti a vysokou úroveň přizpůsobení se oddělení, na kterém
působili. Strauss a kol. (2016) přitom zmiňují, že prostřednictvím otevřených otázek došlo
k lepšímu porozumění jaký druh programu a mentorinku jsou pro adaptaci absolventů
žádoucí. Celkově absolventi upřednostňovali strukturovaný program, který je postupný a je
doprovázen profesionálním, přístupným a dostupným mentorem, kdykoli je to potřeba.
Kompetence této osoby jsou především trpělivost, vysoká informovanost, schopnost dávat
konstruktivní kritiku, vytvářet pocit bezpečí a vysoká úroveň komunikačních schopností.
Probandi dále zdůraznili význam podpůrného, na lidi orientovaného a laskavého učitele,
který není součástí personálu při instruování absolventa. Přednášející, který byl součástí
personálu při výcviku absolventa však bránil adaptaci na nové oddělení. Dalším, pro
absolventy důležitým rysem, byl učitel jako vzor. Strauss a kol. (2016) závěrem zmiňují,
že různé přístupy adaptačních programů mohou být určující pro spokojenost absolventů.
Program, který (při přechodu z akademického do profesionálního prostředí) nehledí na
individuální potřeby nebo neformální individuální přístup, může vést k nespokojenosti.
Oproti tomu program, který je „přizpůsoben“ absolventovi, spolu s přiřazením
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individuálního mentora, může vést ke spokojenosti a retenci kompetentních pracovníků.
Pozornost na absolventy, opouštějící akademické prostředí, směřovali i Cable a Parson
(2001), přičemž závěry jejich výzkumu demonstrují, že socializační taktiky ze strany
organizace ovliňují změnu hodnot nově příchozích pracovníků. Kim a kol. (2005) zase
provedli studii 279 párů zaměstnanců a nadřízených v celkem 7 organizacích s cílem
prozkoumání vazby mezi organizační socializační taktikou a souzněním s organizací na
straně pracovníka. Zjistili, že noví pracovníci vnímají větší soulad mezi jejich
individuálními hodnotami a hodnotovým systémem organizace, když organizace
komunikuje konzistentně a zároveň poskytuje pozitivní sociální modely. Uvádějí však
také, že organizace nemohou úplně kontrolovat účinky svých socializačních taktik na
soulad nového pracovníka s organizací, protože samotní pracovníci hrají v procesu
důležitou roli. Jejich první dojem a vnímání rámuje, a pozitivně nebo negativně ovlivňuje
socializační taktiky ze strany organizace.
Příspěvek Pare a Le Maistre (2006) poukazuje na význam aktivního učení, role týmu a
konkrétního člena týmu (jeho působení nazývají „distribuovaný mentorink“, který vychází
ze sdílené zodpovědnosti za průběh úspěšné adaptace, a který snad nejlépe vystihuje věta
„Od každého se můžete mnohé naučit.“) za účelem poskytnutí veškerých potřebných
informací a znalostí pro nově příchozího. Vychází z longitudinální studie absolvetnů škol
při přechodu do práce v sociálních službách. Zvláštní důraz byl kladen na podmínky, které
nejvíce přispívají k efektivní a úspěšné adaptaci nových pracovníků. Data byla získána
skrze rozhovory s absolventy a studenty oboru sociální práce během jejich stáží ke konci
studia a poté v jejich prvním profesionálním zaměstnání, stejně jako s mentory (zkušenými
pracovníky) a také prostřednictvím 5 skupinových diskuzí. Zmíněné závěry se zabývají
zodpovědností absolventa v adaptačním procesu, důležitostí prvních dojmů a aktivit,
způsoby úspěšného vedení mentorů v organizacích a výhodami, které organizace získala
prostřednictvím adaptačního procesu. Od raného věku se učíme být pasivními studenty –
postupovat podle instrukcí, provádět zadané úkoly, učit se požadovaným tempem a
z jiných, ne vlastních důvodů. Pare a Le Maistre (2006) rozlišují mezi pasivním a aktivním
učením. První je charakterizována učením se od jiných a dodržováním předem
definovaných instrukcí. Aktivní učení, v kontrastu, umožňuje novým pracovníkům
stimulovat a měnit společenství, ke kterému se chtějí připojit a přehodnotit své obvyklé
postupy, aby se v konečném důsledku dozvěděli více o sobě a o své práci. Autoři také
zdůrazňují skutečnost, že se nově příchozí pracovníci učí od ostatních prostřednictvím
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zařazení do týmu, kde probíhá distribuovaný mentorink. Probandi vnímali tento druhu
učení jako důležitější oproti učení se od mentorů. Pare a Le Maistre (2006) též předkládají
doporučení jak potenciálním absolventům, tak mentorům. Na mentory se vtahují
následující návrhy pro zlepšení jejich interakce s mentorovanými:
•

včasná a intenzivní ukázka pracoviště

•

představení organizace, týmu a jejich aktivit

•

identifikace a kontraktování lidí, od kterých se noví pracovníci mohou učit

•

podpora nově příchozích v kladení otázek a ve formulaci a stanovení si svých
vlastních rozvojových cílů

•

zahrnutí nově příchozích do týmových aktivit (jak pracovních, tak sociálních)

•

pojímání nově příchozích jako přispívajících členů organizace

•

bytí v modu otevřeném novým myšlenkám a přístupům, které adaptující se
pracovníci přinesou

Závěrem autoři dodávají, že adaptace nově příchozích bude vždy vystupovat jako napětí
mezi stavem, v jakém věci jsou a potenciálním ideálním stavem. Zdravé organizace tohle
napětí využijí, a to jak pro svůj vlastní vývoj, tak pro adaptaci nově příchozích. Aby se tak
stalo, jednotlivci a organizace musí přistupovat k přechodu ze školy do práce jako k období
vzájemné transformace.
Antonacopoulou a Güttel (2010) také při svém systematickém zkoumání relevantní
literatury o pracovní socializaci a pracovní adaptaci přicházejí s přehledem užitečných
témat k diskuzi. Jejich práce se zabývá analýzou a srovnáváním různých adaptačních
praktik v organizacích. Zmiňují například studii Jokisaari a Nurmi (2009), kteří studovali
učení nově příchozích pracovníků, tedy jak noví pracovníci dosahují srozumění se s rolí a
zvládání práce ve vztahu k podpoře ze strany nadřízeného. Jejich studie je založena na
longitudinálním šetření 409 absolventů polytechnických škol ve Finsku. Jokisaari a Nurmi
(2009, s. 538) zjistili korelaci mezi subjektivně vnímanou podporou nadřízeného a
pochopením, vyjasněním role v organizaci, stejně jako spokojeností s prací a dokazují, že
"čím větší je pokles vnímané podpory ze strany nadřízeného, tím větší je pokles v míře
vyjasnění si nové pracovní role a spokojenosti s prací během 6 - 21 měsíců po
organizačním vstupu." Výsledky Jokisaariho a Nurmiho (2009) ukazují, že podpora
nadřízeného je obzvláště důležitá během prvních měsíců s cílem rozvíjet pracovní výkon.
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Konečně i spolupracovníci a jejich zpětná vazba na výkon nově příchozího hrají roli v
rozvoji jeho práce v čase. Podle Antonacopoulou a Güttel (2010) je taktéž překvapivé, že
v rámci jejich literární rešerše neobjevili žádný dokument, který by zkoumal adaptaci a
socializaci nových pracovníků v různých dynamických prostředích. Další průzkumy
ukazují, že existují zřejmé rozdíly v očekávání zaměstnanců (a nově příchozích),
v závislosti na prostředí, v kterém organizace působí. Například na trzích s vysokou
rychlostí je potřeba vytvářet znalosti a inovace vyšší než na mírně dynamických trzích,
které k úspěchu vyžadují spíše klíčové rutinní postupy. S ohledem na dané prostředí bude i
adaptační proces odlišný: buď bude vytvářen prostor a příležitosti pro inovace, nebo se
organizace vynasnaží podpořit nově příchozího v procesu přizpůsobování se stávajícím
normám.
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Empirická část
5. Návrh výzkumného projektu
Návrh výzkumného projektu se týká mentorinku, který se (v různých podobách)
objevuje v současných studiích jako významný nástroj ovlivňující úspěšnost pracovní i
sociální adaptace nových pracovníků v organizacích. Výzkumný projekt je realizován ve
firemním prostředí, tedy organizacích, které využívají mentorink při procesu adaptace
nových pracovníků. Obsahem je zkoumání souvislostí mezi vnímanou rolí mentora,
mentorovaným a jeho úspěchem v adaptaci na pracovní a sociální podmínky organizace.
Výzkum má ambice odhalit, která forma mentorinku a jaká osobnost mentora je nově
příchozími pracovníky subjektivně vnímána jako užitečná a významná pro úspěšnost jejich
pracovní adaptace, spokojenost a stabilitu v organizaci. Na základě získaných dat lze
vytvořit návrh mentorinkového programu, který může být využíván pro kultivaci již
zavedených adaptačních/mentorinkových programů nebo samostatně při procesu adaptace
nových pracovníků. Samotnému výzkumnému projektu předchází pilotní výzkum metodou
ohniskových skupin (focus group) s vedoucími pracovníky, jejichž pracovníci mentorink
po nástupu do organizace absolvují.

6. Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je zmapování forem a průběhu mentorinku používaného při
adaptačním procesu nových zaměstnanců v konkrétních organizacích. Na základě výsledků
bude propracován mentorinkový program tak, aby bylo jeho využívání co nejefektivnější.
Z povahy výzkumu vyplynuly následující výzkumné otázky obecnější povahy:
VO1: Jaká jsou očekávání mentorovaných ve vztahu k mentorům?
VO2: Jaká je ideální osobnost mentora, jeho vlastnosti a kompetence?
VO3: Jaká je představa mentorovaných o průběhu mentorinku?
VO4: Jaká jsou úzká místa mentorinku z pohledu mentorovaných?
VO5: Co považují mentorovaní za největší přínos mentorinku?
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7. Design výzkumného projektu
Vzhledem k typu tématu, které zkoumáme a současnému úsilí o hlubší porozumění a
podrobnější studium mentorinku v rámci pracovního adaptačního procesu, byla zvolena
kvalitativní metodologie. Podle Ferjenčíka (2000) je kvalitativní výzkum holistickým
zkoumáním jedince, skupiny či události ze všech úhlů a ve všech možných rozměrech.
Cílem je rovněž integrace těchto pohledů a jejich pochopení ve vzájemných návaznostech
a souvislostech. Konkrétně se jedná o zakotvenou teorii (grounded theory). Metodami
sběru dat jsou polostrukturované rozhovory s následnou obsahovou analýzou a obsahová
analýza personálních údajů z dokumentů, jenž zprostředkují zainteresované organizace.
Jedná se o životopisy a dokumenty mapující průběh mentorinkového a adaptačního
procesu nově příchozích, jejich pracovní výkon a dobu působení v organizaci, případně
kariérní historii a v neposlední řadě popis jejich pracovní role i firemní kultury.

8. Pilotní výzkum
Pro upřesnění struktury rozhovoru a získání kvalitnějšího náhledu na dané téma je
realizována ohnisková skupina s bezprostředními vedoucími pracovníky probandů daného
výzkumu. Metoda ohniskové skupiny obvykle zahrnuje debatu účastníků na určité téma.
Podle Morgana (2001) tato metoda vybízí ke sdílení a srovnávání představ, hodnot a
zkušeností mezi členy ohniskové skupiny. Tento způsob získání kvalitativních dat
umožňuje pozorovat rozdílnosti či podobnosti názorů, postojů a zkušeností členů vybrané
ohniskové skupiny, a to s časovou úsporou oproti rozhovorům s jednotlivci (Miovský,
2006).
10 účastníků je osloveno přes koordinátory (pracovníky z daných firem), s nimiž je
postup v rámci výzkumu komunikován. Debata se zaměřuje především na to, jak vedoucí
pracovníci vnímají přínos mentorinku na kvalitu adaptace a stabilitu nově příchozích. Na
základě informací (a s ohledem na výzkumné otázky) je vytvořena sada otázek použitých
pro polostrukturované rozhovory s mentorovanými pracovníky.

9. Výzkumný soubor
Výzkum je realizován ve vybraných organizacích, u kterých existuje předpoklad, že
využívají mentorink nejen v kariérním a osobním rozvoji, ale také pro nově příchozí
pracovníky. Jednou z takových potenciálních organizací je například i banka Česká
spořitelna. Ta na svých oficiálních stránkách prezentuje v sekci “Jak se vzděláváme”
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interní koučink, týmový koučink a především tedy expertní mentorink (“Expertní mentor
zasvěcuje méně zkušeného kolegu do detailů konkrétní oblasti nebo tématu. Svému svěřenci
pomáhá najít správný směr nebo řešení problému.”) a reverzní (totéž co obrácený)
mentorink. Zároveň je na stránkách zmíněno, že každý nový člen jejich týmu dostane
mentora, který je mu oporou a pomáhá mu zapracovat se. Spolupráce je navázána s 4
obchodními bankami, které již určitou formu mentorinku využívají v procesu adaptace
nových zaměstnanců.

Výběr a popis vzorku
Výzkumným vzorkem je ideálně 5 nových pracovníků z každé z organizací.
Dohromady tedy 20 nových pracovníků (v dané organizaci pracující méně než jeden rok),
jenž též byli nebo jsou mentorováni. K výběru výzkumného vzorku je použita metoda
nenáhodného záměrného výběru, která spočívá ve stanovení kritérií, na základě kterých
jsou osloveni ti, kteří daná kritéria splňují a současně jsou ochotni se výzkumného projektu
zúčastnit. Zprostředkovatelem respondentů a dokumentů jsou tedy spolupracující
organizace a jejich koordinátoři. Kritéria při výběru adekvátních respondentů zde:
•

Primární je ochota spolupracovat a podílet se tak na výzkumu.

•

Druhým kritériem je délka pracovního poměru v organizaci, který byl stanoven
na méně než 12 měsíců a to z toho důvodu, že standardní zkušební doba (3 – 6
měsíců nemusí být nutně pokrývat celkový adaptační proces, který je značně
individuální.

•

Třetí kritérium je, že pracovník má/měl svého mentora od počátku působení
v organizaci, tedy při nástupu do firmy.

•

Čtvrtým kritériem je, aby respondenti pracovali na podobné nebo stejné pozici,
což přispěje k vyšší reprezentativnosti výzkumného projektu.

10.

Výzkumné metody

Výběr metodologie je ovlivněn charakterem zkoumaného nástroje – mentorinku a
individuálními odlišnostmi organizací, jenž své adaptační programy uzpůsobují svým
potřebám. Data jsou získávána skrze polostrukturované rozhovory s novými pracovníky a s
jejich přímými vedoucími, v rámci metodologické triangulace též prostřednictvím analýzy
personálních údajů z firemní dokumentace, které mohou vyjadřovat míru (ne)stability nově
přijatých pracovníků.
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10.1

Polostrukturovaný rozhovor

Polostrukturovaný rozhovor je téměř ideálním výzkumným nástrojem, kombinujícím
výhody nestrukturovaného rozhovoru (méně formální atmosféra umožňující větší
otevřenost dotazovaných respondentů) a plně strukturovaného rozhovoru, který umožňuje
získávání relevantních dat a vyžaduje jednotnost v projevu výzkumníka (Miovský, 2006).
Otázky jsou vytvořeny na základě pilotního výzkumu s ohledem na výzkumné otázky i cíle
výzkumného projektu.

10.2

Firemní dokumentace

Metoda analýzy firemních dokumentů bude použita i vzhledem k faktu, že nelze využít
metody přímého pozorování nebo měření za účelem komplexnějšího zkoumání. Za firemní
dokumentaci jsou považovány personální údaje pracovníků a podklady s informacemi o
probíhajícím

mentorinkovém

nebo

adaptačním

programu

(pokud

je

mentorink

zakomponován do adaptačního programu). Doplňujícím aspektem je též kontakt se
zástupcem organizace, koordinátorem vzájemné spolupráce, který případné nesouvislosti
nebo nejasnosti ve firemní dokumentaci objasní, a je ochoten poskytnout podporu v
neočekávaných situacích.

11.

Způsob zpracování dat

V rámci zvolené metody získávání a zpracování dat – zakotvené teorie je předpokladem
systematické shromažďování a analýza údajů o zkoumaném jevu s ohledem na cíl
výzkumného projektu (tvorba mentorinkového programu). Podle Strausse a Corbina (1999)
je zakotvená teorie induktivně odvozená pomocí zkoumání jevu, který reprezentuje.
Výzkumný projekt v podstatě nezačíná teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše
zkoumáme vybranou oblast a necháváme vynořit to, co je v této oblasti významné.
Způsobem zpracování dat je metoda obsahové analýzy, která je použita jak v případě dat
získaných skrze firemní dokumentaci a kontakt s koordinátorem spolupráce, tak v případě
dat z polostrukturovaných rozhovorů. Obsahová analýza spočívá ve výběru a tvorbě
obecnějších kategorií pojmů (kategorie jsou vytvořeny redukcí textu) pomocí kódování a
odhalení jejich vzájemných vazeb. Kategorie můžeme poté sčítat a statisticky analyzovat.
Podle Hsieh a Shannon (2005) je obsahovou analýzou v kvalitativním výzkumu
“subjektivní interpretace obsahu textových dat prostřednictvím systematického třídícího
procesu kódování a identifikování témat nebo vzorů”. Cílem je tedy specifikovat

37

podmínky, za kterých se jev vyskytuje, popsat interakce, které se k němu vážou a zmínit
jevy, které následují.
Samotné kódování probíhá v několika etapách. V první etapě, otevřeném kódování,
probíhá analýza jednotlivých vět a řádků, kdy jsou slova a jejich spojení (jakožto nositelé
významu) označena výstižným pojmem a následně vytvořeny předběžné kategorie. Druhá
etapa, axiální kódování, spočívá ve znovu uspořádání a tvorbě spojení mezi kategoriemi.
Následuje hledání nových souvislostí mezi kategoriemi s fokusem na příčiny a následky.
Třetí a poslední etapa je nazývána selektivní kódování. Je to proces, při kterém vybereme
jednu centrální kategorii, jenž je poté systematicky vztahována k ostatním kategoriím. Sběr
i analýza dat končí v momentě, kdy již nejsou nacházeny žádné nové ani významné údaje k
jednotlivým kategoriím (tento stav se nazývá teoretické nasycení) a mezikategoriální
vztahy jsou ověřeny na datech.

12.

Etika navrhovaného výzkumu

V průběhu výzkumu zůstanou zachována jak etická, tak dohodnutá pravidla.
Respondenti budou chráněni před nepříjemnými dopady z výzkumu a jejich anonymita
bude zachována. Vzhledem k tomu, že účastníci nepochází pouze z jedné organizace, ale
ze 4, bude tento cíl snáze naplněn i při interpretaci dat. Při realizaci rozhovorů bude brán
ohled na probandy pociťovaný komfort a bezpečné, neutrální prostředí.

13.

Diskuse

Tato kapitola se orientuje na potenciální omezení výzkumné části práce a na jejich
možnou eliminaci. Zvolená kvalitativní metodologie je limitována z pohledu kvantitativní
metodologie. Je například nemožné zobecnit výsledky kvalitativního výzkumu, neboť ty
spočívají především v porozumění a hlubším poznání než v reprodukovatelnosti závěrů. Z
povahy zvolené metodologie také vyplývá možné riziko subjektivity a ovlivnění osobou
výzkumníka, které je kompenzováno rovným postupem v kladení otázek a interakci se
všemi probandy. Jisté limity představuje i použitá zakotvená teorie, v rámci které například
nemusí dojít k teoretickému nasycení, pokud je analýza dat zakončena předčasně. Snahou
je výše zmíněným úzkým místům předejít.
Obsahem diskuze může být i validita výzkumného projektu. Pokud to dané podmínky
umožňují, je využíváno metodologické i datové triangulace (údaje získané od vedoucích
pracovníků, rozhovorů s mentorovanými i z firemní dokumentace).
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Následně vytvořený mentorinkový program je založen na předpokladu, že vzniklé
kategorie mohou naplňovat jeho obsah, což může být mylný předpoklad, avšak výchozím
bodem je studium odborné literatury, současných studií a konzultací s odborníky i
zkušenými lidmi z oboru. Testování mentorinkového programu v praxi pak může být
podrobeno například technice 360° zpětné vazby za účelem získání co nejkomplexnější
reflexe. Při 360° zpětné vazbě jsou hodnotiteli jak kolegové, podřízení a nadřízení, tak i
sám hodnocený. Daný aspekt je tedy zhodnocen doslova ze všech možných úhlů a stran.

Závěr
Bakalářská práce se zabývá zejména mentorinkem, jakožto nástrojem ovlivňování
adaptačního procesu v rámci objektivního faktoru (vedení pracovníků). Práce je rozdělena
na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je cílem vymezení procesu pracovní
adaptace, úspěšnosti pracovní adaptace a adaptačního programu, dále zmapování
vybraných objektivních faktorů (ovlivňujících úspěšnost pracovní adaptace), a konečně
také zmínění současných studií zabývající se danými tématy. V kapitole o vybraných
objektivních faktorech je zmíněn způsob vedení pracovníků (zahrnující koučink a
mentorink), hodnocení a odměňování pracovníků. Z přehledu aktuálních studií (což je
název poslední kapitoly literárně – přehledové části) vyplývá, že mentorink je nově
příchozími pracovníky v procesu adaptace často vnímán jako klíčový nástroj. Nejen z
tohoto důvodu je praktická část bakalářské práce zaměřena na mentorink v kontextu
adaptačního procesu. Cílem výzkumného projektu je poté návrh mentorinkového programu
nebo principů mentorinku při adaptaci nových pracovníků za účelem kultivace stávajících
programů či pro samostatné využití. Efektivitu nového programu je možné zkoumat
například pomocí techniky 360° zpětné vazby.
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