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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá prožíváním personalistů během výkonu své
profese. V rámci teoretické části se autorka zaměřuje na jednotlivé etapy spojené s
výkonem povolání personalisty. Jednotlivé etapy v teoretické části jdou za sebou podle
toho jakým způsobem funguje cesta od kandidáta, po zaměstnance až k odchodům ze
společnosti. Autorka v teoretické části propojuje informace z odborné literatury
a kombinuje je se svými postřehy z praxe, které měla možnost sledovat během výkonu
svého povolání, kde působí v oblasti personalistiky jako specialista náboru.
V praktické části autorka prezentuje výzkum postavený na čtyřech rozhovorech s
osobami vykonávajícími profesi personalista. Pro účely výzkumu byla zvolena
kvalitativní metoda interpretativní fenomenologické analýzy. Tímto výzkumem se
autorka snažila zjistit, jak personalisté vnímají jednotlivé etapy své práce, co je motivuje,
co naopak jejich motivaci snižuje a také jak prožívají vztahy se svými kolegy.

Klíčová slova: Personalista, personalistika, HR, práce s lidmi,
vztahy na pracovišti, profesní vztah, prožívání práce

Abstract
This bachelor thesis deals with the experience of the human resources specialists
they gain from performing their profession. In the theoretical part, the author focuses on
the individual stages related to the performance of the profession of a human resources
specialist. The individual stages in the theoretical part follow one after another in the
exact same way the process works; from getting a candidate through employment up to
quitting the company. Information gained from specialized literature are put together in
the theoretical part of the thesis and are combined with author’s very own experience with
the profession of a recruitment specialist in a human resources field.
In the practical part of the thesis, the author presents a research based on four interviews
with persons performing the profession of a human resources specialist. The qualitative
method of interpretative phenomenological analysis was chosen for the research purpose.
Through this research, the author attempted to find out how the human resource
specialists perceive each stages of their work, what motivates them, what decreases their
motivation, and how they experience the relationships with their colleagues.

Keywords: Human resources generalist, human resources, HR,
work with humans, relationship at the work, profesion
relationship, the experiencing of the work
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ÚVOD
Autorka po ukončení studia začala pracovat v oblasti personalistiky. Díky možnosti
uplatnění v tomto oboru bez specializovaného vzdělání se jí podařilo poznat mnoho
pozitivních i negativních stránek této práce. Díky kolegům se kterými se autorka setkává
na pracovní rovině si uvědomuje, že oddělit profesionalitu a osobní vztahy je při výkonu
povolání personalista velmi těžké. Rozhodla se věnovat tuto práci snaze pochopit jak být
v kolegiálním vztahu profesionální, ale upřímný.
V teoretické části autorka vysvětluje co obnáší práce personalisty. Jak se role
personalisty měnila a co s sebou změny přinesly. Popisuje jednotlivé etapy práce, tak jak
jdou za sebou ve vztahu ke kolegům. Na začátku je analýza personálních kapacit, po které
následuje nábor. Náboru autorka věnovala velkou pozornost, protože se jedná o oblast se
kterou má největší praxi. Po úspěšném náboru přichází adaptace nových kolegů a jejich
hodnocení a rozvoj. Poslední etapou je ukončení pracovního vztahu.
Ve výzkumné časti autorka s respondenty, kteří pracují na pozicích personalisté
prochází jednotlivé etapy a zjišťuje jak je během výkonu svého povolání prožívají. Během
výzkumu se autorka snaží porozumět jejich motivaci a tomu, jak prožívají kulturu své
práce. Jak se cítí ve vztazích s ostatními kolegy a jakým způsobem se jejich vztahy
vyvíjejí po skončení pracovního poměru.
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1 PERSONÁLNÍ PRÁCE
Autorka se v bakalářské práci zaměřuje na jednotlivé etapy práce personalistů.
Teoretická část popisuje jednotlivé etapy a cykly pracovního zaměření personalistů.
Praktická část je více zaměřená na prožívání samotného personalisty, jak svoji práci
vnímá, jak se ztotožňuje se svojí rolí personalisty a jak prožívá vztahy na pracovišti, které
jsou s danou rolí spjaty.
Personální práce je široký komplex činností, které se týkají veškerých dějů, u kterých
je v organizaci přítomen člověk, v rámci pracovního procesu.
Definice: „Personální práce (personalistika) tvoří tu část organizace, která se
zaměřuje na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání,
formování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho
práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci,
organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací
stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a
sociálního rozvoje.“ (Koubek, 2015, s. 13).
Podle Nakonečného (2005) je podstatou personálního řízení přivedení zaměstnanců
k optimálnímu plnění pracovních úkolů.

1.1 Náplň práce personalisty a jeho úloha v organizaci
V současné době jsou kladeny větší nároky na personální oddělení, tím je také
kladen i větší důraz na náplň práce a profil personalisty. Personalisté jsou ve větších
společnostech rozděleni do specializovaných rolí a každý se věnuje své dané oblasti.
Dříve nebyl na personální oddělení kladen takový důraz a jeden či víc personalistů
zajišťovaly celý chod fungování společnosti, jak zmiňuje Koubek (2015) jednalo se spíše
o administrativní pracovníky. Nebylo potřeba specializované vzdělání a personalista
nebyl tolik vnímám, jako člověk pracující ve vztahu k ostatním zaměstnancům.
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1.1.1 Personalista a jeho profil
Personální řízení se dostává v rámci organizace stále více do popředí a s tím se mění
profil personalisty. Kromě teoretického základu a praktických zkušeností, se musí
personalista orientovat i v dalších oblastech organizace. Musí znát problémy organizace
a promítat jejich důsledky do oblasti řízení lidských zdrojů. Nezbytnou součástí je
orientace ve vnějších faktorech ovlivňujících pracovní sílu v organizaci. Čímž může být
například populační vývoj, stav trhu práce, sociální vývoj, nebo legislativa. Měl by se
podílet na rozvoji a propagaci změn uvnitř organizace. Je nutné, aby byl flexibilní,
orientoval se v nových trendech, neustále se učil a byl schopen komunikovat s lidmi na
velmi dobré úrovni.
Profil personalisty prošel změnou od administrativního pracovníka po partnera
v podnikání. Proto také ve vyspělých zemích už existují specializované studijní obory pro
personalisty, nebo specialisty na určité oblasti personální práce. Kromě vysokých škol je
možnost projít specializovanými kurzy vzdělávacích institucí, které pracovníky
v personalistice průběžně doškolují. V některých zemích nelze vykonávat profesi
personalisty bez příslušných certifikací. (Koubek, 2015).
V České a Slovenské republice působí mimo jiné mezinárodní organizace
Performia, spol. s r.o., která se zaměřuje na školení personalistů, semináře a tréninky.
Poskytují personalistům školení v oblasti náboru, jak správně vybrat vhodné kandidáty,
ale i jak následně budovat a udržet skvělý tým. Využívají vlastních testů osobnosti, které
začínají u dotazníků a pokračují osobním pohovorem. Testování zaměstnanců poskytují
i pro stávající zaměstnance, aby mohli vedoucím pracovníkům doporučit, jak
s jednotlivými typy osobností vhodně pracovat.
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1.1.2 Úloha personalistů
Základní role personalistů dělíme do více kategorií a jsou získávány na základě
potřeb organizace, podmínek pracovního prostředí a vlastních schopností. Jsou rozdělené
dle výkonu práce na to, zda jsou víc generalisty, nebo specialisty. Genaralisti jsou ředitelé
lidských zdrojů, nebo manažeři. Specialisté bývají vedoucí různých oddělení jako je
nábor, vzdělávání a rozvoj nebo odměňování a benefity (Armstrong, 2007).
Podle úrovně působení na sebe personalisté berou roli proaktivní, reaktivní nebo
kombinace obou. Působí-li personalista na strategické úrovni, bere na sebe často
proaktivní roli, je partnerem v podnikání a podílí se na důležitých rozhodnutích a
strategických krocích. Kromě strategické úrovně může personalista působit na výkonné
úrovni, nebo administrativní. Při reaktivní roli vykonává práci, která mu je zadána a
zabezpečuje administrativní systém (Armstrong, 2007).

Podrobněji rozepsal Armstrong (2007) role personalistů na:
•

Poskytování služeb – poskytování služeb vnitrofiremnímu zákazníkovy, služby se
týkají všech stránek řízení lidských zdrojů, tedy plánování, získávání a výběr
pracovníků, jejich rozvoj, odměňování, zaměstnanecké vztahy, zdraví, bezpečnost
a péče o pracovníky

•

Vedení a usměrňování a poskytování rad – personalisté do jisté míry vedou a
usměrňují managery, poskytují jim rady v oblasti řízení lidí, poskytují rady týkající
se firemní kultury a zlepšování procesů

•

Role partnera v podnikání – společně s managery mají odpovědnost za úspěchy a
provoz podniku

•

Role stratéga – zabývají se dlouhodobými organizačními problémy v oblasti řízení
a rozvoje lidí a pracovních vztahů

•

Role inovátora a činitele změny – ze své pozice mají dobré postavení pro
pozorování a analýzu toho co se v organizaci děje a můžou podle toho zasahovat,
identifikují příležitosti i hrozby a navrhují inovace

•

Role interního konzultanta – spolupracují se svými kolegy na analyzování a
diagnostikování problémů a navrhování jejich řešení
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•

Monitorovací role – monitorují a uplatňování personální politiky a drží jej
v souladu se zákony, je zde těžké držet rovnováhu mezi svobodou, zásadami a
zákony

•

Role strážců hodnot – mohou působit jako strážci hodnot organizace, upozorňují,
když nějaké chování není v souladu s těmito hodnotami

•
Ulrich (2009) v závěru své publikace shrnuje, že personální práce pro personální
útvar vyžaduje, aby personalisté zvládli provádět tři skupiny činností.
Strategické řízení lidských zdrojů – změna podnikové strategie na organizační schopnosti
a organizační schopnosti na akce
Strategii lidských zdrojů – stanovuje směr pro personální útvar a personální práci
Organizaci personálního útvaru a personální práce – provádění organizačních diagnózy
personálního útvaru a personální práce samé.
Autorka ze své vlastní praxe v roli personalisty v současné době může výše
zmíněný popis náplně práce personality potvrdit, ale zároveň rozšířit o osobní a mimo
pracovní rovinu. Na základě pozorování zjistila, že personalista ve společnosti působí, i
jako důvěrník. Zaměstnanci za ním chodí se svými problémy, které se týkají pracovního
i soukromého života. Často personalisté znají nejlépe většinu zaměstnanců a pomáhají
jim v rozvoji v profesním i osobnostním. Na personalistu je tak kladen tlak rozporu mezi
profesionální stránkou a osobním přístupem k zaměstnancům. Autorka působí v roli
specialisty se zaměřením na nábor, ale díky velikosti společnosti ve které pracuje má
možnost sledovat důležitost správného fungování personálního útvaru pro udržení a růst
společnosti.
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2 ZABEZPEČOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ORGANIZACI
Každou společnost tvoří zaměstnanci. Aby společnost mohla dobře fungovat, je
potřeba, aby měla správně rozvržené pracovní síly. V případě, že je na hodně práce málo
zaměstnanců znamená to, že jsou zaměstnanci přepracovaní a výrobní proces není
optimální. Naopak je-li zaměstnanců víc než práce, tak je to pro společnost ztrátové.
Úkolem personalistů je podpora managerů pro vhodné plánování kapacit zaměstnanců a
následná realizace plánů.
Faktem je, že trávíme většinu našeho života v práci. Alain de Botton ve své knize
provádí čtenáře radostmi a strastmi různých profesí. V závěru neopomene přiblížit, jak
vypadá pracovní svět podnikatele. Popis jednotlivých profesí není v knize zaměřen pouze
na soupis činností s jednotlivými povolání spojenými, ale detailně se zabývá pocity, které
při výkonu různých povolání prožívají. Botton také zdůrazňuje, že většina z nás pracuje
na pracovních místech, která jsme si vybrali už v našich šestnácti letech. (Botton, 2009)

2.1 Plánování lidských zdrojů
Amstrong (2007) definuje, že plánování lidských zdrojů stanovuje požadavky
lidských zdrojů danou organizací pro dosažení svých strategických cílů. ,, Zaměřuje se
na kvantitativní i kvalitativní stránku potřeby lidských zdrojů a znamená to, že musí
odpovídat na dvě základní otázky: za prvé, kolik lidí, a za druhé, jaké lidi? Plánování
lidských zdrojů se orientuje i na širší záležitosti týkající se způsobů zaměstnávání a
rozvoje lidí v zájmu zlepšování efektivnosti organizace. Může tedy hrát významnou roli
ve strategickém řízení lidských zdrojů.“ (Amstrong, 2007, s. 305)
Proč je tedy plánování tak důležité? Ve výrobním procesu lze pracovníky přirovnat
k ostatním zdrojům. Optimální počet pracovníků je stejně důležitý jako správné
naplánování ostatních zdrojů – materiálu, financí, technologií. (Stýblo, a spol. 2011)
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Plánování je nezbytné pro optimalizaci výkonu. Úkolem personálního útvaru je
podat managerů adekvátní data pro stanovení předběžných plánů na potřeby pracovníků.
Je potřeba identifikovat a dopředu predikovat stav pracovníků, pokud jsou zaměstnanci
dlouhodobě nespokojeni a stav nezaměstnanosti na pracovním trhu ukazuje, že není
problém najít rychle nové uplatnění je potřeba počítat, a v čas se připravit na fluktuaci
zaměstnanců. Je také nutné plánovat, že najít nové zaměstnance trvá určitý čas a dále brát
v potaz dobu na zaučení nových zaměstnanců. Kromě identifikace nespokojenosti
zaměstnanců a řešení odchodů je v dnešní době úkolem personalistů snažit se zajistit
spokojenost a možnost kariérního růstu současným zaměstnancům, protože je to
z hlediska obchodního rozvoje společnosti ekonomicky výhodnější než hledat a zaučovat
nové zaměstnance.

2.2 Nábor zaměstnanců
Vzhledem ke stavu nezaměstnanosti v české republice a nedostatku kvalifikovaných
pracovníků se nábor zaměstnanců vyčlenil jako samostatná disciplína. Společnosti se
předhánějí co zaměstnancům nabídnout, aby je nalákali a co vše jim poskytnout, aby si je
udržely. Tato kapitola úzce navazuje na předchozí. Po naplánování kapacit a stanovení
požadavků společnost přechází do fáze náboru. Přes samotným hledáním je nutné si
vyspecifikovat koho hledám, co má umět, co bude dělat, co od něj očekávám a co mu za
to nabídnu. Tyto podklady personálnímu útvaru, konkrétně recruitment týmu dodává
manager, který potřebuje nové posily do svého týmu. Mnohdy se chybně stává, že
recruiter začne hledat nové zaměstnance aniž by měl veškeré podklady. A až při
samotných pohovorech se dozvídá, že vlastně hledají někoho úplně jiného.
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2.2.1 Specifikace pracovního místa
Po důkladném naplánování potřeb nových zaměstnanců vytvoří personalista
společně s managerem specifikaci pracovního místa. Záleží na vnitřním nastavení
společnosti jakým způsobem si informace předají. V menších společnostech často
manager komunikuje personalistovi požadavky ústně, nebo si písemně předají konkrétní
požadavky a specifikace. Ve velkých a zejména nadnárodních společnostech bývá často
k dispozici propracovaný formulář na sběr požadavků na budoucího zaměstnance.
V obou případech je důležitou součástí, aby recruiter dobře rozuměl oblasti do které
zaměstnance přijímá, pouze tehdy je schopen pochopit zadání požadavků a vhodně podle
něj hledat správné zaměstnance.
Jako příklad může autorka uvést svoji oblast působení a to sice nábor v oblasti IT,
stačí zaměnit tečku, nebo jiné znaménko a změní to zcela význam podmínek hledaného
kandidáta. Mezi programátory je velký rozdíl v hledání C developera, C++ developera,
nebo C# developera, zdánlivě podobná specifika zcela mění význam na požadovanou
technologii.

2.2.2 Získávání a výběr kandidátů
Je hned několik cest k získání kandidátů. Dle velikosti společnosti, bývá buď
specializovaný recruitment tým, který se stará o nábor, nebo třeba i pouze jeden
personalista zaštiťující celou personální agendu. Proto podle kapacit personálního
oddělení a finančních možností společnosti volí buď variantu vlastního hledání, nebo
využití pomoci personální agentury, případně oboje.
V české republice je k datu 25.7.2018 počet 2687 pracovních agentur s povolením
MPSV. Přesto se stále častěji společnostem vyplatí přijmout specialistu do role recruitera.
Není to jen o finančním hledisku, ale recruitment je velmi podobný obchodu. Pracovní
místo je produkt, který lépe prodá recruiter, který danou společnost zná, dokonale je
obeznámen s tím co se ve společnosti děje a jaké kandidáty do týmu hledá. Výhodou
personální agentury je bezpochyby rychlost a množství kandidátů se kterými je
v kontaktu.
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Interní recruiter ve společnosti začíná kandidáty hledat až ve chvíli kdy má reálně
zadanou poptávku na nového zaměstnance. Pracovní agentury mají databázi kandidátů a
jsou schopni ve velmi rychlém časovém úseku dodat do společnosti množství kandidátů.
Otázkou je cena a kvalita. Aktuálně se ceny personálních agentur v české republice
většinou pohybují v sazbách 1,5 až 3 platy za kandidáta v případě dlouhodobého
pracovního vztahu. Pokud se jedná o rychle zaplnění nedostatku výrobní síly, poskytují
agentury pronájem zaměstnanců na krátký časový úsek za určitou marži připočtenou
k platu zaměstnance. Tím samozřejmě stoupá pro společnost cena za jakou zaměstnance
najmě, ale často dochází i ke snížení kvality náboru. Pokud je kandidát najímán interním
recruiterem, ví od začátku o jakou společnost se jedná a za jakých podmínek by pracoval.
Personální agentury většinou do poslední chvíle jméno klienta tají, aby je kandidát
neobešel a do společnosti se nepřihlásil na přímo.
Ve chvíli kdy recruiter zná specifika pro hledanou pozici a je stanovena strategie
náboru, zda bude probíhat interně, nebo s externí pomocí, přechází k vlastnímu hledání.
Obvyklý postup je zpracování inzerátu. Dříve personalistům stačilo vyvěsit inzerát a
čekat. Kandidáti se sami hlásili a personalista vyselektoval přijaté žádosti a s vybranými
kandidáty naplánoval pohovor. Dnes je situace jiná. Recruiter vyvěsí inzerát a doufá, že
se někde ozve, což se málo kdy stává. Proaktivita recruitera je to co mu zajistí, že pozici
obsadí. Recruiteři v dnešní době hledají kandidáty kde se dá, existují specializované
profesní sítě, jako například LinkedIn, společnosti se snaží zviditelnit a zalíbit se
potenciálním kandidátům na specializovaných portálech jako je Proudly, nebo Cocuma,
kde kromě klasické inzerce hledaných pozic společnosti prezentují firemní kulturu, to co
u nich kandidáti budou dělat a jak je to profesně posune dál. Do povědomí ve světe
recruitmentu vstupuje anglický výraz „candidate experiance“ který klade důraz na to, jak
se kandidát při výběrovém řízení cítil, jak nábor probíhal a zda se dozvěděl vše co pro
volbu změny zaměstnavatele potřeboval vědět.

17

Nedostatek volných zaměstnanců zapříčinil to, že se o ně společnosti doslova
přetahují. Je vhodná doba pro zaměstnance poohlídnou se po novém zaměstnání pokud
jsou v současném nespokojeni. Profesní síť LinkedIn je k tomu přímo určená, jedná se o
sociální síť, kde si kdokoli může vyplnit profil, ale mimo klasické vyplnění zájmů, zde
vyplňuje především své předchozí pracovní zkušenosti. Je mnoho seminářů pro recruitery
jak na LinkedIn hledat zaměstnance, ale i pro lidi hledající nové zaměstnání jak správně
vyplnit profil, co napsat, co naopak nenapsat jak se prezentovat a do jakých skupin se
přidat, aby je našli. Josef Kadlec ve své knize People as Merchandise (2013) důkladně
provádí čtenáře zákoutím profesní sítě LinkedIn. Kniha je psaná zejména pro recruitery.
Jak se na sociální síti orientovat, co, kde a jak najít. A jak si správně vyplnit profil.
Zaměřuje se zejména na moderní recruitment, který se bez sociálních sítí neobejde.
Zaměstnávání lidí není tak jednoduché jak bylo. Sociální recruitment = LinkedIn
(Kadlec, 2013)
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2.2.3 Přijímací pohovory
Přijímací pohovory jako součást náboru se v poslední době dostávají do velkého
popředí. Existuje mnoho kurzů pro personalisty, jak vést pohovory, jak komunikovat
s kandidáty, o tom co na kandidáta prozradí řeč těla a podobně.
Matějka a Vidlař věnovali přijímací pohovorům celou publikaci s názvem ,,Vše o
přijímacím pohovoru“, kde se snaží příjemnou formou vzdělat personalisty jak by měl
vypadat přijímací pohovor. Sami v úvodu publikace žertují na téma, že by nikdo z nás
nešel k absolventovi rychlokurzu neurochirurgie a v tomto humorném duchu je celá
příručka vedena. Personalistům je nastíněn průběh pohovoru jak by měl vypadat a dále
náležitosti k podání nabídky. Zdůrazňují, že kandidát by se během přijímacího pohovoru
neměl cítit nepříjemně, ideální je tedy varianta sedět rovnoměrně rozsazení kolem
kulatého stolu. (Matějka, Vidlař, 2007)
Ostatní publikace, které autorka zvolila, jako zdroje k psaní bakalářské práce,
zdaleka nevěnují výběrovým pohovorům takovou pozornost. Většina publikací uvádí
formální náležitosti přijímacích pohovorů nikde není uvedeno doporučení pro
personalisty, jak s kandidátem komunikovat, jak mu zajistit příjemný prožitek z pohovoru
a jak ho namotivovat k tomu aby, pro společnost chtěl pracovat.
V publikaci psychologie práce se Arnold s kolektivem věnují otázce výběrových
pohovorů, kde spíše identifikují a popisují rizika nepřesnosti výběru na základě
přijímacího pohovoru. Větší důvěryhodnost přisuzují psychodiagnostickým testům
osobnosti a Assessment centrům. (Arnold et al., 2007) To jsou bezpochyby nejpřesnější
metody odhadnutí povahy a výkonu kandidáta. Fungují, ale pouze za předpokladu, že je
provádějí řádně vyškolení personalisté v oblasti psychodiagnostiky. Jejich finanční a
časová náročnost se společnostem často nevyplatí a velmi často společnosti sklouznou
k formě mezistupně, kdy psychologické testy, nebo Assessment centra provozují
nedostatečně vyškolení pracovníci, kteří nejsou schopni výsledky interpretovat
v dostatečně validní kvalitě.
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Pohovory jsou jednoznačně spojeny s osobností recruitera, který nové kolegy do
společnosti přijímá. Měl by znát společnost a vědět jaké zaměstnance potřebuje a co jim
může nabídnout. Autorka se během svého zaměstnání snaží využít poznatků ze studia
psychologie a díky tomu kandidátům poskytnout co nejméně stresující a příjemný zážitek
během výběrového pohovoru. Od začátku už jen slovo pohovor nahradila slovem
schůzka. Lidé mají slovo pohovor spojené s něčím nepříjemným, s tím, že budou
posuzování a budou muset někomu dokazovat zda jsou pro danou pozici dostatečně
vhodní. Autorka si klade za cíl kandidáty poznat a na základě toho jim nabídnout
spolupráci, nebo doporučit jinou vhodnější kariérní cestu.

2.2.4 Zamítání kandidátů
Společně s již zmiňovanou zkušeností kandidáta, je nově v popředí i důraz na
formu zamítání kandidáta. Společnosti se snaží mít na trhu pověst dobrého
zaměstnavatele, uvědomělé firmy a partnera v osobním a profesním rozvoji. S rozvojem
internetu a sociálních sítí je sdílení zkušeností, dobré i negativní zpětné vazby velmi
jednoduché, stačí tedy, aby naštvaný kandidát napsal negativní recenzi, nebo komentář
na sociálních sítí ke společnosti a další kandidáti už si rozmyslí, zda budou chtít na
schůzku do společnosti jít, bez ohledu na to jaké finanční a pracovní podmínky nabízí.
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V žádném z pramenů odborné literatury, které autorka prostudovala na základě
doporučení studentů studujících specializovaný obor personalistika, autorka neobjevila
doporučený postup, nebo pasáž věnovanou právě zamítání kandidátů. Z vlastních
zkušeností a praxe považuje toto téma za důležité a sama mu při výkonu svého povolání
věnuje patřičný význam. Jako v dalších oblastech personalistiky je při výběru kandidátů
na prvním místě práce s člověk. Nevhodně podaná zpětná vazba, nebo dokonce žádná
může v kandidátovi zanechat pocit frustrace, naštvání, nebo pocit méně cennosti. Krátkou
kapitolu o vhodnosti předávání zpětné vazby věnuje Tegze (2017) v příručce pro
moderního recruitera. Popisuje, proč je zpětná vazba důležitá a proč většina
zaměstnavatelů zpětnou vazbu neposkytuje.
Za prvé, poskytování zpětné vazby pomáhá vytvářet pozitivní pohled na značku
organizace. Když budete schopni objektivně odůvodnit, proč odmítáte zaměstnance.
Zadruhé, když je poskytnuta konstruktivní zpětná vazba, vytváří to formu dobré vůle mezi
kandidáty a organizací. V tomto případě si kandidáti uvědomí způsob, jak se zlepšit, a
poznají, že veškeré jejich úsilí jen nevedlo do černé díry, která vysaje vzrušení z jejich
života, aniž by jim dala něco na oplátku. Vytváří tak pozitivní obraz a posiluje spojení s
odmítnutými kandidáty, což může zvýšit počet ambasadorů značek, které by organizace
mohla mít. (Tagze, 2017)
Autorka volí formu zamítání kandidáta dle stavu náboru v jakém ho zamítá. Pokud
se jedná o první emailový kontakt, autorka kandidáta zamítá emailem s vysvětlením proč
k zamítnutí došlo. Pokud zamítá kandidáta ve fázi po osobní schůzky vždy pro zamítnutí
volí formu telefonátu a používá sendvičový model kritiky. Poděkuje kandidátovi za účast
ve výběrovém řízení, vyzdvihne jeho pozitivní vlastnosti, nebo zkušenosti, předá
informaci proč byl kandidát zamítnut a v závěru přidá doporučení na zlepšení případně
jakým směrem se vydat při hledání budoucího uplatnění.
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2.2.5 Podání nabídky
Podání nabídky kandidátovi následuje po zhodnocení výběrového procesu a
vybrání nejvhodnějšího kandidáta na pozici. Často bývá s náborem spojován konflikt
mezi nejvhodnějším kandidátem oproti nejlepšímu kandidátovi. Nejlepší kandidát je ten,
který přesahuje ostatní kandidáty v různých oblastech, ale nejvhodnější nemusí být vždy
ten nejlepší, ale je to ten, který zapadne do společnosti, do týmu a splňuje zadané
podmínky.
Autorka se záměrně rozhodla zdánlivě jednoduché věci jako podání nabídky
věnovat podkapitolu, protože i dobré, nebo špatné podání nabídky může ovlivnit
náborový proces, nebo ho zvrátit.
Po přijímacím pohovoru by neměla uplynout dlouhá doba do podání nabídky,
nebo zamítnutí. Zejména má-li společnost o kandidáta zájem, měla by jednat velmi
rychle, bude-li s nabídkou otálet a čekat, jestli se nenajde někdo lepší, nebo vhodnější
může se stát, že přijde o dobrého kandidáta právě na základě pomalého rozhodování.
Autorka vnímá rychlost v náboru jako klíčovou pro úspěch, proto ve společnosti ve které
pracuje nastavila 3 až maximálně 5 dní pro informování o zpětné vazbě kandidátovi.
Nemusí se vždy jednat o nabídku, nebo zamítnutí, ale minimálně o informaci o průběhu
výběrového řízení. V ideálním případě, pokud je ihned po výběrovém pohovoru jasné zda
má společnost o kandidáta zájem, nebo ne, tak je nejlepší když do druhého dne recruiter
kontaktuje kandidáta s nabídkou. V případě prodlevy se může stát, že kandidát příjme
nabídku někde jinde což je vzhledem k aktuálnímu stavu pracovního trhu pravděpodobné.
Autorka pro podání nabídky vždy volí formu telefonátu během kterého jasně
specifikuje podmínky nabídky a následně telefonát doplní emailem obsahujícím
prezentaci s nabídkou a vzor pracovní smlouvy, aby kandidát měl možnost si vše
prostudovat a rozhodnout se zda je pro něj nabídka s danými podmínkami výhodná.
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2.3 Adaptace nových zaměstnanců
Pokud se nábor podaří a v rámci výběrového řízení je nalezen vhodný kandidát, který
přijme nabídku. Začíná vše okolo pracovně právní administrativy. Pokud je kandidát stále
zaměstnán musí podat výpověď u svého současného zaměstnavatele a vyplnit potřebné
údaje pro novou společnost pro přípravu smlouvy. Ve většině společností připravují
pracovněprávní smlouvy na personálním oddělení, v některých případech mají
společnosti právní oddělení, nebo využívají služeb externího právníka.
Náležitostem pracovní smlouvy se věnuje zákoník práce. Společnosti si pracovní
smlouvy upravují, tak aby to vyhovovalo jim, nebo zaměstnancům, ale v případě sporu je
pracovní smlouvě nadřazen zákoník práce a to co je v něm uvedeno. Společnosti se často
snaží najít mezery v zákoně a například vystavují smlouvy na dobu určitou, aby nemuseli
smlouvu prodlužovat zaměstnancům ve chvíli kdy se jí nebudou hodit, dle autorky je toto
jednání neetické a nevhodné pro budování dobrého jména zaměstnavatele. Naopak
autorka velmi pozitivně hodnotí přístup společnosti ve které působí, která v pracovních
smlouvách dodržuje veškeré právní náležitosti, v případě, že budoucí zaměstnanec
s něčím nesouhlasí je schopna sním jednat o možnostech a hlavně díky moderním
technologiím přešla z papírových smluv na elektronické. Díky službě DocuSing nový
zaměstnanci podepisují smlouvy elektronicky přímo ve svém počítači a díky technologii
biometrického podpisu je smlouva právně platná a z ekologického hlediska není nutné
použít papír.
Tím vším, ale teprve začíná proces adaptování nováčka do týmu. Armstrong (2007)
připravuje personalisty na to, že při uvádění pracovníků do společnosti nemohou spoléhat
na tištěné slovo. Personalisté, nebo zaměstnanci, kteří mají na starost nové pracovníky by
je měli seznámit s hlavními body a následně je doprovodit na pracoviště a seznámit je
s vedoucím pracovníkem.
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Autorka souhlasí a dodává, že první den v novém zaměstnaní by měl být hlavně
seznamovací. Z praxe může potvrdit, že celodenní školení je kontraproduktivní. Je
potřeba nováčka seznámit s hlavními body a s tím na koho se může v případě potřeby
obrátit, nebo kde všechny potřebné informace získá. Aktuálně autorka realizuje adaptační
školení nováčků a během něj se jí potvrzují domněnky z přijímacích pohovorů. Jako
hlavní body pro první den autorka vnímá seznámení s kulturou společnosti, informace o
nejbližších kolezích a také velmi důležité technické a hygienické zázemí.

3 ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Podle velikosti a možností společnosti vstupuje do role rozvoj zaměstnanců. Jak bylo
v předchozích kapitolách popsáno, není snadné udržet zaměstnance spokojené a
motivované. Je tedy úkolem personálního oddělení rozvíjet zaměstnance. Pomocí
hodnocení měřit jejich výkon a následně je motivovat a odměňovat.
Často platí, že peníze už nejsou motivátor. K zaměstnancům je třeba přistupovat
individuálně. Na někoho platí pozitivní zpětná vazba a naopak. Jsou zaměstnanci, kteří
potřebují slyšet negativa, aby se posunuli dál a pak jsou zaměstnanci na které působí
negativní zpětná vazba kontraproduktivně, jsou frustrovaní a cítí se být nedocenění. Je
tedy na personálním oddělení najít adekvátní prostředky pro motivaci zaměstnanců a
oblasti, kde je potřeba je vzdělávat a posouvat dál.

24

3.1 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců
Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi věnoval celou publikaci Armstrong
(2011), kniha se zaměřuje zejména na měření pracovního výkonu. Popisuje teoretický
rámec pracovního výkonu, systémy řízení pracovního výkonu, zvládání nedostatečného
výkonu a cesty k rozvoji typu stanovování cílů, zpětná vazba a koučování.
Široce využívanou výzkumnou metodou v oblasti řízení lidských zdrojů jsou
dotazníky. Vícečetné psychometrické stupnice jsou nejčastěji používanými opatřeními v
dotaznících. Tyto váhy obsahují více položek pro měření konstrukce spolehlivým a
platným způsobem. Použití této metody účinně však zahrnuje složité postupy, které jsou
často nepochopené, nebo neznámé. Psychometrické stupnice jsou spravovány v rámci
dotazníků, takže při jejich využití pro výzkum existuje několik praktických otázek, které
je třeba zvážit. První širokou otázkou je obsah části dotazníku, včetně jeho úvodu,
generování identifikačních kódů a demografických otázek. Druhý široký problém se týká
formátu administrace dotazníku a jeho důsledků pro prezentaci psychometrických
měřítek účastníkům. (Robinson, 2018)
Dalo by se říct, že je diskutabilní otázkou, zda je měření a hodnocení pracovního
výkonu morální. Taskin a Ndayambaje realizovali výzkum se zvláštním zaměřením na
oblast řízení lidských zdrojů, hodnocení výkonnosti, kde se snaží dokázat, že řízení
lidských zdrojů není nemorální. Popisují jej naopak jako nositele jednoznačného
politického projektu označeného objektivizací (redukcí lidí na spotřební předměty) a
subjektivizace (tvorba subjektivity v souladu se strategií společnosti). (Taskin,
Ndayambaje, 2018)
Autorka nemá příliš mnoho praktických zkušeností s hodnocením zaměstnanců a
řízením pracovního výkonu.
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3.2 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Jsou dvě roviny vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Jedna je vázaná na rozvoj
zaměstnance pro blaho společnosti. Společnost vzdělává a rozvíjí zaměstnance v oblasti,
která je pro ni obchodně přínosná. Druhou rovinou je vzdělání a rozvoj pro zaměstnance
i mimo obchodní směry společnosti. To kdy společnost umožnuje zaměstnancům
vzdělávání a rozvoj aniž by jí to něco přineslo. Jedná se tedy čistě o rozvoj osobnosti
zaměstnance pro jeho vlastní potřeby.
Každý vstupujeme do procesu rozvoje s nějakým kapitálem. Zaměstnanci tvoří ten
prvek podniku, který je schopen se učit, inovovat, podněcovat a realizovat změny a
kreativně myslet. (Vodák, Kuchaříková, 2011)
Pokud společnost chce vzdělávat a rozvíjet zaměstnance, musí mít takové
zaměstnance, kteří o to mají zájem. Jakmile se společnost snaží rozvíjet a vzdělávat
zaměstnance, kteří o to nemají zájem, je to zbytečné a kontraproduktivní. Společnost
investuje peníze do vzdělání, které zaměstnanec neocení, ten je k tomu nespokojený s tím,
že má další práci na víc a odrazuje ho to od dalšího seberozvoje.
Současnou a využívanou metodou, pokud má společnost dostatek finančních
prostředků je pomoc kouče. Ten zaměstnancům pomůže nastavit cíle, kam by se chtěli
posunout a následně s nimi prochází kroky co je pro to udělat a pomáhá jim hlídat časový
harmonogram kdy je budou realizovat.
Pokud společnost nemá prostředky, nebo zájem je investovat do rozvoje
zaměstnanců mohou se samo vzdělávat a rozvíjet. Existuje mnoho knižních publikací,
internetových článků, nebo přednášek na téma jak se rozvíjet v osobní a pracovním
životě.
Autorka zvolila jako příklad knihu ,,Cíle v pracovním i osobním životě“, která
provádí a motivuje čtenáře cestou k osobnímu rozvoji, který přinese úspěchy i v pracovní
rovině. Kniha přináší pro čtenáře návod jak stanovit a dosáhnout svých cílů. Je potřeba
odlišit přání a cíle. Dvě kritéria cílů – cíle musí být měřitelné a realizovatelné.
(Knoblauch, 2013)
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3.3 Odměňování zaměstnanců
Mezi základní podmínky pracovně právního vztahu patří stanovení odměny za
danou práci. Ale v rámci motivace, kromě výplaty přidávají zaměstnavatelé další
benefity. Společnosti je mají buď pevně nastavené, že každý zaměstnanec, který pro
společnost pracuje je může využít, nebo jsou nastavené formou odměn za nadstandardní
výkon. V rámci specializace rolí personalistu vznikla nová pozice, která přejala anglický
název ,,comp&ben specialist“ a jedná se o specialistu pro náhrady a výhody. Hlavní
náplní jejich práce je udržovat benefitní systém dostatečně zajímavým pro zaměstnance,
aby byli spokojeni a motivování k lepším výkonům a zároveň, aby neměli potřebu odejít
k jinému zaměstnavateli.

4 PRACOVNÍ VZTAHY
Většina odborné literatury pro personalisty se zabývá tématem pracovního vztahu
pouze po formální stránce pracovně právního vztahu. Autorka se v práci snaží poukázat
na osobní rovinu práce s lidmi v roli personalisty. Na provázání profesionální a osobní
roviny vztahu.
Vznik potřeby zaměstnaneckých vztahů se začal objevovat po válce, kvůli
nedostatku zaměstnaneckých sil. V té době se, ale stále ještě nejednalo o péči o
zaměstnance. Šlo spíše o technokratické řízení osobních a pracovních vztahů. (Vojtovič,
2011)
Personalisté si často neuvědomují, že se zaměstnanci vstupují do vztahů. V lepší
případě do přátelských, v horších do těch nepřátelských. Ale oba typy vztahu ovlivňují
jejich úsudek a profesionalitu. Je otázkou autenticity, zda být ve výkonu profese
personalisty opravdový a prožívat kolegiální vztahy, tak jak je cítí, nebo zda je nutná
profesní maska a odosobnění se od toho co se v rámci společnosti na vztahové úrovni
děje. V současnosti v české republice neexistují normy upravující podmínky pro výkon
povolání personalista. Je čistě na osobnosti personalisty jak se k práci postaví.
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Jako důležité a zároveň velmi těžko uchopitelné vnímá autorka udržení hranic.
Hranice ve vztahu mezi dvěma lidmi můžeme chápat jako dělítko, které rozděluje co je
mojí záležitostí a co už se týká druhého. Každý ve vztahu, ale toto může vnímat odlišně.
V dlouhodobé perspektivě by se měl ustálit sdílený model. (Kopřiva, 2006)

5 ODCHODY ZAMĚSTNANCŮ
Jedna z nejméně příjemných částí práce personalisty.

Řešení odchodů

zaměstnanců, kolegů, přátel. Jako všude i v zaměstnání se setkáváme s odchody lidí.
Podle blízkosti vztahu a typu rozchodu bývají odchody různě emotivní. Pokud bychom
se oprostili od emocí a přistupovali k odchodům čistě profesionálně, jednalo by se pouze
o vyplnění administrativy a případné hledání náhradníka. Autorka se v této práci snaží
objevit hranici mezi profesionálním a upřímným vztahem, který personalisté během své
práce prožívají. Domnívá se, že ne ke všem výpovědím, nebo odchodům zaměstnanců lze
přistupovat neutrálně. Ale vždy by měla být dodržena určitá míra profesionality.
Důležitými faktory bývá za jaké strany je výpověď podána a z jakého důvodu.
Pracovní poměr může skončit pouze jsou-li dodrženy veškeré právní náležitosti. Stýblo a
spol. (2011) důkladně a přehledně popisují možné důvodu ukončení pracovního poměru.
„ a) na základě právního úkonu účastníků (tj. rozvázáním) :
- dohodou,
- výpovědí,
- okamžitým zrušením,
- zrušením ve zkušební době;

b) na základě právní události:
- smrtí zaměstnance
- smrtí zaměstnavatele s výjimkou případu pokračování živnosti,
- uplynutím sjednané doby (pouze u pracovního poměru sjednaného na dobu
určitou);
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- uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání (pouze u cizinců, u
nichž se toto povolení vyžaduje jako předpoklad pro výkon práce);

c) na základě úředního rozhodnutí (pouze u pracovního poměru cizinců nebo osob
bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo jiným způsobem):
- dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR podle vykonatelného
rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu,
- dnem, který nabyl právní moci rozsudek o vyhoštění těchto osob z území ČR a také
uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.“ (Stýblo a spol., 2011, s.
229, 230)
Armstrong (2007) se odchodům zaměstnanců věnuje v kapitole 25 o personální
plánování. Zaobírá se významem odchodů pracovníků z organizace a potřebou jejich
měření a analyzování, pro správné plánování dalšího náboru a dále v kapitole 31
uvolňování lidí z organizace.
Mimo jiné věnoval Koubek (2015) kapitolu nadbytečnosti, snižování počtu
pracovníků a jeho metody.
Autorka nepovažuje jednotlivé formální typy odchodů zaměstnanců za podstatné
pro účely této práce a víc se zaměřuje na změnu vztahu mezi personalistou a odcházejícím
zaměstnancem.
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6 PRAKTICKÁ ČÁST A VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
6.1 Cíl
Cílem výzkumného šetření je zmapování prožívání personalistů během výkonu
svého zaměstnání. Autorka sama má zkušenost s prací personalisty a ve výzkumné části
se zaměřila na pozitivní a negativní stránky této profese. Práce personalisty zahrnuje
motivaci zaměstnanců, hledání a přijímaní nových kolegů, udržování přátelské atmosféry,
ale nese s sebou i úskalí v podobě řešení konfliktů a špatných vztahů na pracovišti, i
nepříjemné řešení výpovědí. Svým výzkumem se autorka snažila zjistit, jak ostatní
personalisté prožívají svojí práci. Jak se jim daří udržet hranici mezi přátelstvím a
profesionalitou. A jak o sebe pečují ti, kteří mají v popisu práce pečovat o ostatní.
Výzkum se zaměřil na několik zásadních bodů. Podle čeho se respondenti rozhodli
pro tuto profesi. Jak prožívají kolegiální vztahy. Co je v práci motivuje a naopak. A
závěrem jak jsou se svoji volbou spokojení.
V teoretické části se autorka zaměřuje na jednotlivé etapy spojené s výkonem
povolání personalisty. Díky vlastní zkušenosti s prací v této oblasti měla autorka
povědomí o složitosti prožívání vztahů v profesním životě a proto tomuto tématu
věnovala pozornost ve výzkumné části. Pro účely výzkumu byla použita metoda
polostrukturovaných rozhovorů s osobami vykonávajícími profesi personalista. Následně
byly rozhovory zpracované metodou interpretativní fenomenologické analýzy.
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6.2 Výzkumné otázky
Záměrem autorky bylo zmapovat, jak lidé vykonávající profesi personalista prožívají
svoji práci a s ní spojené kolegiální vztahy. Za účelem dosažení tohoto cíle zformulovala
následující výzkumné otázky.
Výzkumná otázka:

1.

Jak personalisté prožívají jednotlivé etapy své práce?
Výzkumná otázka:

2.

Podle čeho se pro toto povolání rozhodli a jsou se svou volbou spokojeni?
Výzkumná otázka:

3.

Jak prožívají kolegiální vztahy a kulturu své práce?

6.3 Použitá metoda výzkumného šetření
Praktickou část autorka věnovala porozumění, jak personalisté prožívají jednotlivé
etapy výkonu práce během svého povolání. Cílem je popsat práci personalisti netechnickým
způsobem, ale prozkoumat, co během výkonu svého povolání prožívá a jak se cítí ve vztahu
k ostatním

kolegům.

Nejvhodnější

metodou

pro

výzkum

byla

Interpretativní

fenomenologická analýza, zaměřená na porozumění prožité zkušenosti člověka.

6.4 Výběr respondentů
Výběr respondentů probíhal dle kritéria výkonu povolání respondentů. Hlavním
kritériem

byl

výkon

povolání

personalisty

s kompletním

působením

napříč

personalistikou. Specialisté zaměřeni pouze na jednu oblast personalistiky nebyli pro
účely výzkumu vhodní. Díky vlastnímu působení v této oblasti má autorka kolem sebe
kolegy vykonávající tuto profesi. Mezi personalisty je oblíbená a využívaná sociální síť
LinkedIn. Autorka na sociální síti zveřejnila příspěvek s žádostí o účast respondentů na
výzkumu. Na základě příspěvku autorku kontaktovali čtyři dobrovolníci. Mezi nimiž byl
i respondent, se kterým byl výzkum realizován. Další tři dobrovolníci byli zamítnuti
z důvodu úzkého profilu působí pouze konkrétní oblasti personalistiky. Ostatní
respondenti byli napřímo osloveni autorkou a jedná se o její současné, nebo bývalé kolegy
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u kterých autorka znala jejich oblast působení napříč personalistikou. Díky zaručení
anonymity a důvěře mezi autorkou a respondenty, nemá jejich předchozí spolupráce na
výzkum vliv.

6.5 Popis vzorku
Autorka realizovala rozhovory se čtyřmi respondenty působícími v oblasti
personalistiky. Konkrétně šlo o jednoho muže a tři ženy. Pro účely výzkumu, ale pohlaví
nebylo vůbec podstatné. Respondenti jsou obdobného věku od 29 do 35 let, což vychází
z povahy dané pozice. Mladší kolegové působí v rolích specialistů a starší je už často
nevěnují personální práci, ale managmentu a strategickému řízení.
Všichni respondenti dlouhodobě působí ve svém zaměstnání na pozici
personalista. Jejich náplní práce je nábor, rozvoj, odměňování zaměstnanců a případné
řešení výpovědí. Někteří z respondentů jsou víc zaměření na specializovanou oblast, ale
se všemi oblastmi práce s kolegy a vztahu k nim pro účely výzkumu se na současném,
nebo předchozím zaměstnání setkali. Níže jsou rozepsané charakteristiky jednotlivých
respondentů a jejich konkrétní pozice na kterých působí.
Vzhledem k osobní povaze rozhovorů a sdělování detailních informací o průběhu
výkonu zaměstnání, byli respondenti ubezpečeni o ochraně osobních údajů. V textu byli
pozměna veškerá data, která by mohly vést k identifikaci respondentů, nebo společností
pro které pracují. Respondenti s výzkumem a jeho použitím pro účely této práce
souhlasili, podepsali informovaný souhlas a autorce ochotně odpověděli na všechny
dotazy. Během rozhovorů se nestalo, že by některý z respondentů na otázku nechtěl
odpovědět, nebo chtěl výzkum ukončit, případně z něj následně něco smazat, nebo
upravit.
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6.6 Charakteristika respondentů
Respondentka A (RA)
Respondentka A je vdaná žena, které je 32 let a pracuje v personalistice 8 let. Aktuálně
působí druhým rokem na pozici People Business Partner v české IT společnosti
o velikosti 100 lidí.
Respondent B (RB)
Respondent B je ženatý muž ve věku 34 let, personalistice se věnuje 12 let, prošel různými
pozicemi od specialisty na nábor do současné role HR Managera v české společnosti,
která má přes tři tisíce zaměstnanců.
Respondentka C (RC)
Respondentkou C je žena, které je 34 let a je svobodná. S personalistikou začala před 8
lety v personální agentuře, ze které se přesunula do několika mezinárodních společností.
Aktuálně se věnuje rozvoji české pobočky americké společnosti, která má celkově kolem
pěti tisíc zaměstnanců a je zaměřená zejména na IT a marketing.
Respondent D (RD)
Poslední respondentkou je svobodná žena ve věku 29 let. Poprvé se s personalistikou
setkala ve svém aktuální působišti v personální agentuře, kde působí tři a půl roku, před
tím pracovala na různých administrativních pozicích. Její pozice je zaměřena na nábor
interních zaměstnanců na pobočku agentury a dále na zprostředkování zaměstnanců pro
klienta agentury. Jedná se o mezinárodní agenturu s počtem zaměstnanců přes 33 000.

7 SBĚR MATERIÁLU A JEHO ZPRACOVÁNÍ
Po tom co autorka definovala charakteristiku výzkumného vzorku, přešla
k vlastnímu hledání respondentů. Autorka sama působí v personalistice tři roky, proto má
kolem sebe širokou síť specialistů vykonávajících tuto profesi. Pro účely výzkumu, bylo
nezbytné, aby respondenti měli zkušenost s komplexní personalistikou, ne jen jednou
specializovanou částí. Autorka se při hledání respondentů obrátila na své blízké i široké
okolí. Z blízkého okolí to byli především současní a bývalý kolegové autorky. Díky
dobrým vztahům neměli problém se autorce otevřít a upřímně jí odpovědět na pokládané
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otázky. Z širokého okolí autorka využila specializovanou sociální sít LinkedIn, která
slouží k propojování lidí na profesní úrovni. Autorka je na dané sociální síti aktivní a i
přes 2062 aktivních spojení z čeho 219 spojení tvoří lidé z oblasti HR v české republice,
na příspěvek s žádost o pomoc při výzkumu zareagovali pouze čtyři dobrovolníci.
Konfliktem při sběru materiálu by mohlo být prozrazení vlastní tajné dovednosti
v konkurenčním prostředí náboru, nebo strach z poskytnutí osobních, nebo jiných
soukromých informací o společnosti. Ze čtyř přihlášených dobrovolníků byl k potřebám
výzkumu vhodný pouze jeden, ostatní dobrovolníci byli zamítnutí, protože jejich
specializace byla příliš úzká a neměli předchozí zkušenost ve více oblastech
personalistiky.
Ke kontaktování respondentů došlo v průběhu února 2018 a samotné rozhovory
proběhly během března a dubna 2018. Rozhovory proběhly ve dvou případech u
respondentů doma, v jednom případě v samostatné kanceláři respondenta a v kavárně
která umožnila dostatek soukromí pro nahrávku rozhovoru.
Rozhovory byly polostrukturované s otevřenými otázkami. Každý z respondentů
se měl jiné tempo hovoru a různou míru otevřenosti. Nejkratší rozhovor proto trval jen
25 minut, ale i tak poskytl dostatek informací pro účely výzkumu. Nejdelší rozhovor trval
53 minut a relevance materiálu k výzkumu je srovnatelná s kratším rozhovorem.
Rozhovory proběhly bez přestávky, protože délka ani náročnost přestávku nevyžadovala.

7.1 Etické aspekty
Pro potřeby empirické části autorka nahrávala rozhovory s respondenty na diktafon a
pracovala s jejich životopisnými údaji. Aby práce byla v souladu s etický kodexem,
respondenti byli informováni k čemu budou rozhovory použity, byli informováni, že
nemusí na všechny otázky odpovídat a nahrávání lze kdykoli přerušit a mají možnost
ukončit svoji účast na výzkumu. Dále pro ochranu jejich osobních údajů autorka neuvádí
jména respondentů, ani společností ve kterých pracují. Souhlas s účastí na výzkumu
ztvrdili respondenti podpisem informovaného souhlasu před zahájením nahrávání
rozhovorů. Ukázka informovaného souhlasu se nachází v bakalářské práci v příloze číslo
2. Získané audionahrávky z rozhovorů posloužili autorce jako materiál pro doslovné
přepisy k analýze dat. Autorka se se všemi respondenty zná osobně, proto i rozhovory
jsou vedené formou tykání.
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7.2 Osnova rozhovoru
Autorka pro účely výzkumu zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, které
následně zpracovala pomocí interpretativní fenomenologické analýzy – IPA. Díky této
metodě měli respondenti dostatečnou volnost při popisu svého prožívání a autorka při
následné analýze využila vlastních zkušeností s působením v dané oblasti pro pochopení
fenoménů, které při rozhovorech vyplynuly.
Otázky k rozhovorům autorka dopředu stanovila, ale postupně je doplňovala,
podle směru jakým se rozhovory vydávaly a v případě nepochopení hlavní otázky
respondentem je doplnila doplňující otázkou, aby byly pochopeny.
Hlavní otázky autorka sestavila s pomocí vedoucího práce, tak aby reflektovali
jednotlivé etapy práce personalisty, tak jak na sebe navazují.

Seznam hlavních otázek pro rozhovory:
1. Proč jste si zvolil práci personalisty?
2. Co Vás na Vaší práci nejvíc baví?
3. Co je pro Vás nejtěžší?
4. Jaké máte v práci vztahy? Jak je prožíváte?
5. Je Vám v práci někdo bližší / vzdálenější?
6. Jak hledáte nové lidi? Jak se u toho cítíte?
7. Přistoupil jste někdy v práci k manipulaci? Jak Vám v tom bylo?
8. Jak prožíváte pohovory?
9. Jaké je pro Vás zamítat kandidáty? Jakou pro to volíte formu a proč?
10. Podílíte se na adaptaci nováčků? Jakou formou?
11. Podílíte se na hodnotících pohovorech? Jakou formou?
12. Podílíte se na výběru benefitů? Podle čeho je vybíráte?
13. Podílíte se na podávání výpovědí? Jak se vyrovnáváte s odchody?
14. Musel jste někomu dát výpověď? Jak Vám v tom bylo?
15. Cítíte rozdíl u odchodu/výpovědi někoho blízkého? Ovlivnilo to Váš vztah
v budoucnu?
16. Jste spokojený se svojí volbou povolání, nebo byste se nyní rozhodl jinak?
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7.3 Přepisy rozhovorů, práce se záznamem a zpracování rozhovorů
Každý rozhovor byl zachycen v audio podobě na diktafon. Po té je autorka
doslovně přepsala. Každý přepsaný rozhovor obsahuje doslovně přepsané otázky autorky
a snaží se co nejpřesněji zachytit odpovědi respondentů. Pokud v rozhovoru byla
významná gesta či citoslovce jsou znázorněny i v přepisu. Pro udržení anonymity a
ochranu informací o respondentech byla zmíněná jména, nebo názvy společností
v rozhovorech při přepisu nahrazeny obecnými slovy jméno, společnost.
Při přepisu rozhovorů se autorka opakovaně vracela k nejasným pasážím, aby co
nejlépe vystihla konkrétní situaci a pocit, který daný respondent v aktuální okamžik
vyjadřoval. Po zpracování rozhovorů do písemné podoby začala autorka s analýzou. Před
každou analýzou si autorka ještě vyslechla audio nahrávku, aby se při čtení textu dokázala
co nejvíc přiblížit okamžiku kdy byly rozhovory nahrány a aby mohla co nejpřesněji
pochopit kontext v odpovědích respondentů. Doslovné přepisy rozhovorů jsou uvedeny
v příloze číslo 3.
Následně autorka pročítala jednotlivé rozhovory a zvýrazňovala důležité pasáže.
Na okraj textu si pak autorka poznamenávala informace, které z pasáží vyplívají,
poznámky o tématech, které jsou v dané analýze klíčová. Během popsání a pojmenování
témat si autorka všímala, jestli se dané téma vyskytuje v rozhovoru častěji a zaměřila se
především na témata, které se objevovali často, nebo na ně respondent kladl důraz při
odpovědích.
Autorka se snažila ke každému rozhovoru při analýze přistupovat individuálně a
nenechat se ovlivnit předchozími rozhovory při další analýze. Po zpracování všech
rozhovorů autorka porovnává vyvstalá témata a porovnává je mezi sebou.

7.4 Zdroje validity
Zdroje validity práce analýza personální činnosti se zaměřením na prožívání
personalistů zaručují doslovné přepisy rozhovorů společně s poznámkami, které
zabraňují chybnému porozumění kontextu. Dále autorka posiluje validitu opakovaným
náslechem rozhovorů, aby byla znovu co nejvěrněji u okamžiku nahrávání rozhovorů a
časový odstup, tak nezapříčinil zkreslení informací.
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Autorka si během analýzy byla vědoma vlastních pocitů spojených s výkonem
povolání personalisty a maximálně se snažila své pocity do analýzy nevkládat a zohlednit
je až v následující diskusi. Vyvstalá témata respondentů jsou podložena přímými
citacemi, což potvrzuje jejich platnost.

8 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
V této kapitole autorka odpovídá na předem stanovené výzkumné otázky, které byli
stanovené před začátkem výzkumné činnosti. Odpovědi jsou doložené pomocí témat,
které autorka identifikovala při analýze rozhovorů. Jejich platnost je doložena citováním
odpovědí respondentů. V jednotlivých podkapitolách odkazuje na tabulky, které se
nacházejí v bakalářské práci v příloze číslo 1. Tabulky obsahují přehled témat a
respondentů, kteří se k danému tématu vyjadřují. Citace respondentů jsou označené
v příslušném řádku dvěma čísly. První číslo označuje stranu a druhé řádek na kterém se
konkrétní odpověď nachází. Například 3.14 znamená, že citovaný úsek se nachází na
straně 3 na 14. řádku. Pokud se v citovaných úsecích nachází výpověď výzkumníka je
označená jako J:. Výpovědi respondentů jsou označené příslušnými písmeny podle
kapitoly 6.6 charakteristika respondentů.

8.1 Jak personalisté prožívají jednotlivé etapy své práce?
8.1.1 Co personalisty během výkonu povolání motivuje
Respondentům práce přináší různé naplnění, ve výzkumu hodnotili její pozitiva i
negativa.
Přínosem pro respondentky A a D je rozmanitost v práci. Oceňují, že se potkávají
s různými lidmi a každý den je jiný.
,,….. ale ta práce hodně rozmanitá je koncepční a každý den je jiný, nikdy to není stejný,
proto jsem přešla od náboru potom obecnější personalistice.“ (RA 1.8-1.10) a ,, ….Jsou
kandidáti se kterými mě vyloženě pohovory baví, protože se člověk může dozvědět spoustu
zajímavých věcí, i když ten pohovor každej částečně má nějakou podobnou strukturu tak
zase jednám s lidmi. Každý člověk je individualita každý člověk je jinej, každý pohovory
je jinej, ….“ (RA 5.119–5.122)
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Respondentka D vnímá výhodu své práce v tom, že díky ní poznává zajímavé lidi a
dozvídá se díky nim o lidské povaze.
„Když třeba vedu assessment centrum, tak mě baví pozorovat, jak se ty lidi chovají, jak
třeba reagují. Člověk se seznámí se spoustou zajímavých lidí…“ (RD 2.43-2.44)
,,A plus i to setkávání s různýma zajímavýma lidma. Člověk se vždycky něco nového doví,
nebo zjistí. Každý ten člověk, když mluví o sobě, tak každej z nich přijde s něčím
zajímavým, nebo i byť jak hovoří o těch obrázcích, tak nikdo nikdy nehovoří stejně.
Pokaždý přijdou s něčím jiným.“ (RD 9.266-RD 10.269)
Pro respondentku C je v práci důležitá komunikace, rychlost a dynamičnost, díky
které neupadá do stereotypů.
,,Protože tam byla komunikace byla tam rychlost dynamičnost a bylo to pokaždý jiný,
protože lidí, jak jsou jiný, tak samozřejmě ta práce jako taková byla pokaždé jiná. No …
A ta rychlost možná ještě, ta hm, ta rychlost mě u toho udržela.“ (RC 1.8-1.10)
Respondenta B motivuje úspěch a v oblasti náboru jsou rychle vidět výsledky
práce.
,, J: Takže by se dalo říct, že tě nejvíc na tom baví to, že tam jsou hned vidět výsledky? B:
Přesně tak nejsou jakoby hmatatelný, ale nedá se jako není tam takový to jako když
spolupracujeme na nějaký marketingový kampani…“ (RB.1.22-1.24)
,, J: A je teda pro tebe tou motivací ten úspěch? B: Určitě.“ (RB 2.27-2.28)

8.2 Podle čeho se pro toto povolání rozhodli a jsou se svou volbou
spokojeni?
8.2.1 Náhoda
Z výsledků analýzy vyplývá, že hlavní roli při výběru povolání hrála náhoda.
Žádný z respondentů neměl jasný cíl pracovat jako personalista a vlivem náhody se
k tomuto povolání dostal a zůstal ho vykonávat.
C: ,,Já jsem si ji nezvolila, ona si zvolila mě (smích) Já jsem hledala práci v době krize a
vlastně vůbec dělala jsem v PR původně a narazila jsem tehdy na personální
agenturu,…“ (RC 1.2-1.3)
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A: „Já jsem si práci personalisty nezvolila, práce personalisty si zvolila mě chtěla chtěla
jsem vždycky dělat něco jinýho, ale vzhledem k tomu, že jsem začala v personální agentuře
na recepci, kde jsi mě potom do náboru vytáhli konzultanti, tak jsem k tomu přišla
víceméně jako slepej k houslím.“(RA 1.2-1.5)
D: ,,Tak vlastně to vzniklo spíše více méně takovou náhodou, kdy mě personální agentura
oslovila s touhle pracovní nabídkou a já jsem si řekla, že je to něco, co by mě mohlo
bavit.“ (RD 1.3-1.4)
B: ,,Jakoby ta první práce byla vlastně náhoda. Já sem se dostal jako vlastně do
personalistiky nějak se mi tam zalíbilo a už tam funguju nějakým 12 rokem.“
(RB 1.4-1.5)
8.2.2 Spokojenost s volbou
Všichni respondenti uvedli, že jsou se svojí volbou spokojení a za daných
podmínek by neměnili.
Spokojenost se svojí volnou jednoznačně potvrdil respondent B.
,,Jojo, určitě, ta volba byla fakt trefa do černýho, určitě jsem se v tom našel a ta volba
byla určitě jako nejlepší nejlepší voblast, jakoby v rámci nějakýho prostředí
podnikatelskýho, kde bych chtěl bejt, tak ta personalistika je určitě ta věc, kde bych chtěl
bejt.“ (RB 11.272-11.274)

Respondentka C je se svojí volbou spokojená, zejména nyní když našla
zaměstnavatele u kterého je spokojená.
,,J: Ještě poslední otázka, jestli si s tou svojí volbou spokojená? C: Jo rozhodně.“ (RC
17.473-17.474)
,, Teď jsem našla zaměstnavatele se kterým jsem fakt spokojená a doufám že i on se mnou,
uvidíme ve čtvrtek na hodnotícím pohovoru se svojí šéfkou. Ale mám skvělou šéfku, prostě
úplně skvělá ženská. A ty lidi taky jsou fajn. Takže jo jsem s tím spokojená s tím výběrem.“
(RC 17.482-17.485)
Na mou otázku jak je s výběrem spokojená a zda by zvolila jinou cestu respondentka A
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odpověděla, že na práci oceňuje, že ji může vykonávat bez oborově zaměřeného vzdělání.
,,No vzhledem k tomu že jsem byla líná studovat nějakou vysokou školu z oboru který by
mě zajímal jako by byl třeba bytový design, nebo něco podobného. Tak asi ne neměnila
bych, protože tohle to se dá dělat bez oborově zaměření ho vzdělání. A je to primárně o
zkušenostech a o praxi. Pokud by jsem fakt jako dělala to co by byl můj sen tak bych
musela strašně dlouho studovat a na to já jsem strašně líná takže bych asi neměnila.”
(RA 11.178–11.282)
Respondentka D je svojí volbou také spokojená, zejména kvůli tomu co vše jí
práce přináší.
D: ,,Nerozhodla bych se jinak. Jsem za tuhle zkušenost a příležitost moc ráda, protože mě
to hodně dalo, určitě v mnoha oblastech.“ (RD 17.486-17.487)

8.3 Jak prožívají kolegiální vztahy a kulturu své práce?
8.3.1 Prožívání vztahů v práci
Respondentka A uvádí, že vztahy v práci příliš neprožívá, ale musí je řešit, aby
zaměstnanci byli schopni společně pracovat a odvádět výkon. Sama připouští, že pracovní
vztahy nepouští do osobní roviny.
V rozhovoru na otázku jak prožívá vztahy na pracovišti odpověděla:
,,No já moc nijak (smích), ale samozřejmě profesně prožívat musím, protože je často
musím řešit. Ale tím, že vlastně hmm to musím řešit pracovně tak mi to zas tolik a
netankuje asi jako na té osobní rovině, že spousta věcí mě moc jako nezajímá na to tam
mám lidi v týmu, který mi tyto informace nosej (chacha), ale tak tím, že pracujeme s lidma
a ty lidi mají pracovat v týmech, které mají odvádět nějaký výkony a samozřejmě co
nejlepší výkony, tak hmmm je potřeba ty vztahy udržovat co nejlepší, aby ty lidi spolu
chtěli pracovat, aby je spolu bavilo pracovat, aby byli dostatečně motivovaný v tom týmu
zůstat a podávat výkony, kterých po nich ta firma chce, takže velice často to řešit musím,
i když mě to nepříliš baví.“ (RA 2.32-2.39)
Respondent B uvádí, že se v práci od vztahů snaží odosobnit pomocí profesionální
masky a držet si tak odstup mezi osobním a profesním životem.
,, V práci se to snažím jako by vodvosobnit, jakoby jako jsem spíš v tý roli toho ejčar
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manažera. A snažím se jako samozřejmě vždycky příjemnější s někým jednat víc než s
někym druhym, ale ňák vědomě se snažím držet mantinel, aby mě to neovlivňovalo.“ (RB
3.57-3.59)
,,Jako asi asi jsou v tom přátelský jako snažim se v tom, aby bejt takovej rovnej a udržet
si takovou tu profesionální masku, než abych s těma lidma úplně byl nějaký jakoby
přátelštější fázi.“ (RB 3.62-3.63)
Naopak z odpovědí respondentky D je patrné, jak je pro ni důležitý tým a přátelské
vztahy v práci. Ve svých výpovědích často uvádí, že s kolegy jsou přátelé a vídají se i po
ukončení pracovního vztahu.
D: ,,Já si myslím, že samozřejmě vztahy na pracovišti jsou hodně důležitý a hodně
ovlivňují to, jak se v práci cítíme a potažmo naše výkony, že jo, protože člověk, kterej je
v práci spokojenej a má příjemnej kolektiv, tak pak i tu práci odvádí lépe…“(RD 6.1616.163)
D: ,,Ne. Je to super v tom, že.. jako my opravdu máme ten tým… Já se furt opakuju, ale
my ho máme opravdu přátelskej. My spolu chodíme na bowlingy, dáváme si různý dárky,
fakt jsme taková v uvozovkách nadneseně jako rodina. A vždycky, když k nám přijdou
kolegové z jiných oddělení tak říkají Vy to tady máte takový jak v pokojíčku, vy jste tady
všichni jak doma. Ta atmosféra je tam fakt hezká. Takže my si to držíme. Vlastně většina
z těch našich bývalých kolegů jsme přátelé a nadále se stýkáme.“ (RD 16.449-16.4454)
Schopnost udržení přátelského vztahu a současné zvládání profesionality
respondentka D udržuje pomocí pevně stanovených hranic. Je pro kolegy přátelská a
nápomocná i mimo pracovní rovinu, ale případě řešení konfliktu oddělí přátelskou a
pracovní rovinu.
,,Jdeme přátelskou formou, ale pokud už je tam nějaký jako problém, umím to odlišit a
nastavit ten mantinel…“ (RD 16.479-16.480)
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8.3.2 Manipulace
V konkurenčním prostředí náboru bývá často využitá manipulace s kandidáty.
Respondenti vnímají manipulaci z různých úhlů a respondentky A a D přiznávají, že
k manipulaci v práci své práce přistoupili, ale obhajují její použití, protože nepoužily lež.
,,Ehm ale nikdy jsem těm lidem nelhala. Manipulaci ano, protože samozřejmě člověk
vždycky chce prodat tu svojí nabídku, takže se snažíš minimálně nějakýma krokama toho
člověka dostat aspoň na ten pohovor, ale jednou věcí je manipulace a druhou věcí je těm
lidem lhát a manipulovat s nima na základě lži. To jsem nikdy nedělala.” (RA 5.111–
5.114)
Na doplňující otázku J: ,,Takže v to nemáš nějaký etický konflikt, že to vnímáš že
manipulace tam byla, ale ale vždycky čistá?“
Respondentka A odpovídá: ,,Čistá.“ (RA 5.115-5.117)
Respondentka D uvádí, že i ona se uchýlila v rámci výkonu své práce k manipulaci
,,J: V rámci náboru v dnešní době ty recruiteři jsou občas nuceni přistoupit k manipulaci.
Setkala ses s tím?
D: Hmmmm, přemýšlím. Asi v lehčí verzi ano.“ (RD 7.194-7.196)
,,J: Jak se u toho cítíš? Prožíváš to nějak osobně?
D: Ne, neprožívám to osobně. Víceméně já tomu člověku dávám informace a na výběr.
On si může vybrat a nemusí, není tam nějaký žádný přímý těžký nátlak. Takže to jestli mu
třeba ty informace podám barvitě… Jako nikdy nelžeme. (zaměstnavatel) nikdy nelže,
nikdy ty informace nezkresluje. To znamená, cokoliv my mu řekneme, tak prostě je. Takže
ne.“ (RD 8.2012-8.2016)
Obě respondentky uvádějí, že se k manipulaci uchýlily, zároveň, ale dodávají, že nikdy
nelhaly, nevnímají tedy etický konflikt s využitím manipulace.

8.3.3 Vliv podpory vedení společnosti
V odpovědích se také ukazuje vazba mezi spokojeností v práci na základě podpory vedení
společnosti.
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Jasně z výzkumu vyplývá, že nízká, nebo žádná podpora vedení působí demotivačně na
personalisty.
,,…, ale problém je, že v tý firmě před tím nebylo, nebo nebylo žádné žádná podpora ze
strany vedení. Jo jim tam bylo v podstatě víceméně jedno co se na tom HR děje a ta
motivace toho HR cokoliv dělat potom výrazně klesá.“ (RA 8.106-8.108)
Respondentka C popisuje svoji špatnou zkušenost v rámci vztahu s nadřízenou.
,,… hm já jsem měla ještě hroznou šéfku tehdy, která tam tyranizovala skoro všechny, já
jsem to špatně nesla a ten člověk mi přišel, že není na správným místě i, takže jakoby to
okolí vnímat takhle to bylo taky blbí ...“ (RC 3.59-3.61)

Oproti tomu úzká spolupráce s vedením společnosti dává prostor uskutečňovat plány na
zlepšení chodu řízení lidských zdrojů.
,,V tý firmě, kde jsem teďkom, kde vidím podporu ze strany vedení a vidím jejich motivaci
s těma věcma něco dělat a tu situaci zlepšovat tak já mám větší vnitřní motivaci do těch
problémů které je potřeba řešit dávat víc energie, protože vím, že to nezapadne někde
mezi řádky.“ (RA 8.108–8.211)
Správné vedení a dobří nadřízení zvyšují motivaci u respondentky C.
,,Jako ty hiring manageři sou fakt jako skvělý a vlastně všichni z nich, kdyby se někdo
z nich měl stát mym šéfem tak mi to vůbec nebude vadit kdyby mi přehodili managera sem
s tim v pohodě.“ (RC 8.214-8.216)
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8.4 Diskuse
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit jak personalisté prožívají jednotlivé etapy
své práce. Autorka si dala za cíl zjistit jak personalisté vnímají kulturu své práce. Co je
motivuje, co je pro ně v práci nejtěžší a jak prožívají vztahy se svými kolegy.
Požadavkem na výběr respondentů byla podmínka působení v roli personalisty
s širokým záběrem napříč personalistikou. Člověk pracující na pozici specialisty by nebyl
pro účely výzkumu vhodný, protože se nezabývá všemi etapami práce se zaměstnanci,
tak jak jsou rozepsány v teoretické části.
Pomocí polostrukturovaných rozhovorů se autorka snažila zjistit odpovědi na
předem stanované výzkumné otázky. Pro výzkumné šetření autorka použila metodu IPA,
která je vhodná k zachycení a porozumění prožívání jedinců v určitém životním období.
Fakt, že všechny respondenty zná autorka osobně nevnímá jako faktor, který by
mohl mít vliv na výsledky výzkumu. Během analýzy se autorka soustředila pouze na
přepisy a rozhovory a nevnášela do výsledků analýzy svoji předchozí zkušenost
s respondenty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o autorčin první výzkum je si vědoma, že si
pravděpodobně nevšimla všech témat, která analýza přinesla.
Autorka je spokojená s různorodostí témat, které během analýzy vyvstaly.
Překvapující pro ni bylo zjištění, že všichni z respondentů, se k práci personalisty dostali
náhodou a s výběrem zůstat u ní jsou spokojení. Z analýzy vyplynulo, jak je důležitá
podpora vedení společnosti pro motivaci personalistů a jak nezájem vedení společnosti a
přetíženost působí demotivačně. Prožívání pracovních vztahů se ukázalo u každého
z respondentů individuální od přátelských vztahů i mimo pracoviště až po odosobnění se
a používání profesionální masky v rámci oddělení profesního a osobního života.
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ZÁVĚR
Autorka se při psaní této bakalářské práce zaměřila na jednotlivé etapy spojené
s výkonem zaměstnání personalista. V teoretické části popisuje jednotlivé etapy práce
personalistů. V první kapitole vysvětluje co personalistika je a jaké jsou role personalistů.
Dále jsou etapy rozděleny chronologicky podle toho v jaké fázi se personalista setkává
s ostatními zaměstnanci. Od prvotní fáze náboru, kdy osobnost personalisty hraje velkou
roli při výběru nových kolegů, po adaptaci nováčků, postupující k hodnocení a motivaci
zaměstnanců. Poslední fází je řešení odchodů a ukončování pracovního vztahu.
Ve výzkumné části si autorka kladla za cíl pochopit prožívání personalistů. Co je
vedlo ke zvolení dané profese a zda jsou s volbou spokojení. Jak prožívají jednotlivé
etapy své práce, co je motivuje a jak prožívají pracovní vztahy. Autorka se snažila držet
chronologického členění i v praktické části. Jako výzkumnou metodu zvolila
interpretativní fenomenologickou analýzu.
Výzkum probíhal formou rozhovorů se čtyřmi respondenty, při jejichž výběru
bylo hlavní kritérium výkon povolání personalista a přesah do různých oblastí
personalistiky, ne jen úzká specializace. Rozhovory byly polostrukturované a nahrané na
diktafon. Nahrávky autorka následně doslovně přepsala a po té pomocí IPA analýzy
rozebrala. Vyvstalá témata popisuje v kapitole výsledky výzkumného šetření. Pravdivost
podkládá úryvky z rozhovorů.
Autorka se rozhodla pro téma kvůli vlastní praxi v personalistice. Díky
vypracování teoretické části se dozvěděla další informace o oblastech personalistiky se
kterými se zatím nesetkala. Během výzkumu se jí podařilo nahlédnout do prožívání
respondentů a poodhalit co je v práci motivuje a co naopak působí demotivačně.
Prožívání pracovních vztahů a kultury své práce se velmi lišilo dle konkrétní osobnosti
respondenta, ale hodně se vyskytovalo téma osobních hranic.
Tato práce může posloužit jako inspirace pro studenty, zda by pro ně práce v roli
personalisty mohla být vhodná. Na co se při studiu zaměřit a čemu se vyvarovat při práci
s lidmi i mimo obor pomáhající profese.
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PŘÍLOHY
Příloha I:
Tabulka č. 1 Jak personalisté prožívají jednotlivé etapy své práce?

Respondent

A

Přínos práce

5.120, 9.226-

pro vlastní

9.227

B

C

D
3.81, 3.88-3.91

rozvoj
Rozmanitost

1.9-1.10,

v práci

5.121-5.122

Přetíženost a

8.200 – 8.202,

její negativní

8.204 – 8.206

1.8-1.10, 1.17

2.43-2.44,
9.266 -10.269

vliv na práci
Motivace

1.16, 2.38,

zaměstnanců

7.175 - 7.181,

9.213-9-215

9.231, 12.344-

2.37-2.40

12.345

9.240 - 10.249,
10.260 -11.273
Práce s lidmi

5.106-5.107

1.26-1.27,

1.5-1.6, 2.37,

3.82, 13.349-

9.250-9.260

13.350

49

Tabulka č. 2 Podle čeho se pro toto povolání rozhodli a jsou se svou volbou
spokojeni?

Respondent

A

B

C

D

Náhoda při

1.2-1.5

1.4-1.5

1.2-1.3

1.3-1.4

11.178–11.282

11.272-11.274

17.482-17.485

17.486-17.487

A

B

C

D

výběru
povolání

Spokojenost s
výběrem

Tabulka č. 3

Respondent

Týmovost

6.142-6.144

3.71,

5.139-

5.140,

6.161-

6.163, 11.302,
13.371, 16.449
Přátelské
vztahy

3.79-3.82,

4.114-4.117,

4.97-4.98,

15.436-15.439,

16.464-16.465

16.450-16.454,
16.461-16.463
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Odosobnění se
2.32 - 2.34,

3.57-3.59,

4.103-4.107,

4.104-4.105,

2.44 – 2.47,

3.62-3.63,

11.293-11.294

8.213

2.54 – 3.55

4.86-4.88,

8.224-9.226

16.466,

7.176
Potřeba hranic
3.59

16.479-16.480
Vliv

vedení 8.208 - 8.211

společnosti na 8.206 – 8.208
motivaci

9.231-9.235,

3.59-3.60,

10.255-10.259

8.214-8.216,
17.482-17.484
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Příloha II:
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a dalších informací
pro bakalářskou práci: Analýza personální činnosti se zaměřením na
prožívání personalistů

Držitel souhlasu:

Zuzana Klímová, Na Houpačkách 1167, Písek, tel: 723 723 717
email: zuzana.klimova92@gmail.com

Předmět a provedení: Výzkum se zaměřuje na zkušenost osob, vykonávajících
profesi personalista.
Výzkum je prováděn v rámci zpracování bakalářské práce na Pražské vysoké škole
psychosociálních studií.
Výzkum bude veden formou rozhovoru. Průběh rozhovoru bude nahráván a ze
zvukového záznamu bude následně pořízen doslovný přepis, který bude dále
analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu
doslovného přepisu a bude k dispozici pouze Zuzaně Klímové. Doslovný přepis bude
důsledně anonymizován tak, aby byla zaručena anonymita a ochrana všech osob
zmíněných v průběhu rozhovoru a aby nebylo možné tyto osoby na základě
anonymizovaného přepisu identifikovat.
Zvukový záznam a doslovný přepis bude Zuzana Klímová uchovávat u sebe.
Doslovné citace částí anonymizovaného doslovného přepisu mohou být použity v
závěrečné bakalářské práci.
Prohlášení:
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících
informací. Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s
jeho obsahem.
Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších informací mohou být i osobní a
citlivé záležitosti a obtížná témata.
Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo
nepříjemné otázky. Rozumím tomu, že mohu úplně zrušit moji
účast na výzkumu.

Jméno a příjmení:

Datum a podpis:
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Příloha III

V příloze č. 3 jsou uvedeny přepisy rozhovorů v tomto pořadí:
Respondentka A
Respondent B
Respondentka C
Respondentka D

Rozhovor s respondentkou A
1

J: Tak první otázka je, proč jsi si zvolila práci personalisty?

2

A: Já jsem si práci personalisty nezvolila, práce personalisty si zvolila mě chtěla chtěla

3

jsem vždycky dělat něco jinýho, ale vzhledem k tomu, že jsem začala v personální

4

agentuře na recepci, kde jsi mě potom do náboru vytáhli konzultanti, tak jsem k tomu

5

přišla víceméně jako slepej k houslím.

6

J: ÁÁÁ proč si proč jsi teda u toho zůstala, nebo co tě tam udrželo?

7

A: Tak začalo mě to bavit po čase, hmm nemůžu úplně říct, že by mě bavila vyloženě

8

jenom práce s lidma, protože to zrovna není jako oblast která by mě byla to, to z toho

9

nejbližšího, ale ta práce hodně rozmanitá je koncepční a každý den je jiný, nikdy to není

10

stejný, proto jsem přešla od náboru potom obecnější personalistice.

11

J: A to je teda taky jeden z důvodů, proč jsem oslovila tebe, protože vlastně znáš tu

12

personalistiku komplexně, ne, jen jednu oblast. Tak která z těch oblastí tě nejvíc baví?

13

A: Teďkon momentálně mě nejvíc baví obecně oblast hodnocení vzdělávání a rozvoje

14

lidí, protože je to něco nového, co jsem předtím ještě nedělala, takže se dozvídám spoustu

15

nových informací, sama sebe tím rozvíjím a je to emmm oblast která pracuje s lidským

16

kapitálem, která pracuje vlastně s motivací těch lidí, s tím co chtějí dělat kam se chtějí

17

posouvat a je to oblast kde je s těma lidma jednodušší pracovat, protože to je něco na čem

18

oni sami chtějí pracovat.

19

J: Já jsem zachytila, kdyžtak mě oprav, že tě to baví i z toho důvodu, že tím že ty lidi
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20

rozvíjíš, tak že to rozvíjí i tebe.

21

A: hmm hmm přesně tak je to takový oboustranný win win situace oboustraná.

22

J: Co zase naopak ti přijde na tý práci nejtěžší?

23

A: Práce s lidma …… eeee …… spousta lidí v personalistice říká, že je baví pracovat

24

s lidma. Já nemůžu říct, že by mě to nebavilo, to není pravda svým způsobem mě to baví,

25

protože každý člověk je originál. Každý člověk potřebuje individuální přístup a to na tom

26

zajímavý je, ale je to i to negativum, protože každý člověk hmmm v různý situaci

27

zareaguje, jedná jinak, nikdy není předvídatelný jak kdo co vezme, jak se kdo k čemu

28

postaví a člověk musí být hodně jinak empatický a hodně flexibilní, aby věděl jak kdy

29

zareagovat. To je na tom nejtěžší no.

30

J: Takže obecně by se vlastně dalo říct, že to jsou ty ty vztahy.

31

A: Hmmm to jsou ty vztahy, které mě moc nebaví.

32

J: To mě to mě právě přivádí k další další otázce. Jak ty vztahy na pracovišti na pracovišti

33

prožíváš?

34

A: No já moc nijak (smích), ale samozřejmě profesně prožívat musím, protože je často

35

musím řešit. Ale tím, že vlastně hmm to musím řešit pracovně tak mi to zas tolik a

36

netankuje asi jako na té osobní rovině, že spousta věcí mě moc jako nezajímá na to tam

37

mám lidi v týmu, který mi tyto informace nosej (chacha), ale tak tím, že pracujeme s

38

lidma a ty lidi mají pracovat v týmech, které mají odvádět nějaký výkony a samozřejmě

39

co nejlepší výkony, tak hmmm je potřeba ty vztahy udržovat co nejlepší, aby ty lidi spolu

40

chtěli pracovat, aby je spolu bavilo pracovat, aby byli dostatečně motivovaný v tom týmu

41

zůstat a podávat výkony, kterých po nich ta firma chce, takže velice často to řešit musím,

42

i když mě to nepříliš baví.

43

J: A máš to máš to třeba tak, že máš nějaký je ti k někomu blíž, nebo někdo ti je

44

vzdálenější.

45

A: Určitě, ale to se myslím, tomu se nevyhne nikdo kdo pracuje s lidma, že vždycky se ti

46

líp vždycky se ti líp a jednoduše jedna z lidma s kterými se rozumíš, se kterýma víš jak s

47

nima máš jednat, než s lidma kteří jsou ti nesympatický, nebo který ti nesedí, ale člověk

48

se musí naučit jednat se všema se všema lidma. To je prostě jednou z hlavních oblastí
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49

kterou by dobrý personalista měl mít zvládnutou, umět jednat s kýmkoliv i když je ti ten

50

člověk nesympatický, i když ti nesedí, tak furt je to člověk, který v tý firmě pracuje a z

51

nákyho důvodu tam je a chceme s ním održet nějaký vztah a podle toho se k tomu musí

52

personalista postavit, že jo.

53

J: AAA zažila jsi odchody, odchody lidí ať už z týmu, nebo firmy.

54

A: Jasný jasný. Tak u předešlý firmy tam se zažil, sem zažila rok 2009, kdy se vyhazovalo

55

asi 90 lidí, jo, takže zažívala jsem velký odchody.

56

J: A jak ti v tom bylo, jak jsi to zvládala?

57

A: Začátek je těžkej, protože ty lidi znáš, zvlášť pokuď ty výpovědi předáváš, což já jsem

58

je tam předávala, ty lidi znáš, znáš jejich rodinné zázemí, znáš jejich životní příběhy, víš

59

jaké jim to může způsobit problémy v té osobní rovině, ale je to součástí práce

60

personalisty jo, a po 10-20 výpovědi se naučíš se do toho od osobnit a prostě bereš to

61

jenom jako cár papíru, je to tvoje práce musíš jí udělat, i když se tě to osobně dotýká, což

62

vždycky částečně se tě to dotkne, tak řekneš si, prostě je to můj džob a buď to chci dělat

63

a nebo to nechci dělat. A bohužel ta personalistika není vždycky jenom pozitivní jsou tam

64

i ty negativní věci.

65

J: A je pro tebe je pro tebe težší dávat třeba takhle tu výpověď člověku kterej ti je bližší?

66

A: Vždycky je to těžší řešit s člověkem kterýho, kterej ti sedí nebo, kterej ti je blizkej tam

67

je těžký se odosobnit.

68

J: Je to i v tom složitější?

69

A: Je to vždycky složitější. Obzvlášť pokuď seš empatická a pokud dokážeš odhadnout

70

jak vnitřně ten člověk s tím bude, nebo nebude bojovat.

71

J: A jak ti teda bylo v tom, když si musela dát výpověď někomu blízkému, když to byl

72

člověk třeba v týmu nebo….

73

A: V týmu sem nikomu ještě výpověď já nedávala, tu zkušenost nemám. Každopádně pár

74

blízkým osobám jsem výpověď dávala a bylo to hodně nepříjemné, jako musela jsem fakt

75

na začátku než jsem šla do toho tak jsem si to musel rozdýchat a trošku si to srovnat hlavě

76

a nebylo mi to příjemné, to vždycky když to je někdo blízkej, tak, tak ti to nějakým
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77

způsobem zasáhne vnitřně. Sem ženská.

78

J: A ovlivnilo to třeba pak váš vztah do budoucna, nebo pracovně?

79

A: V jednom případě jo ten člověk, jeho ego to nerozdejchalo. (odmlka) Jinak většinou

80

se ty lidi s tim dokázaly nějak vnitřně srovnat chápaly, že to je prostě situace kde se dá a

81

kde je člověk to nerozdýcha což je zase při tom počtu asi 90 lidí asi celkem slušný.

82

J: ehe Když otočím a vezmu vyloženě nový lidi, tak jak hledáš nový lidi?

83

A: Emm myslíš jako by obecně a, nebo do týmu?

84

J: Obecně.

85

A: A teď se bavíme o jako nějakých technikách nebo nějakých metodách toho hledání a

86

nebo jak je to? Zkus nějak tu otázku jako konkretizovat.

87

J: Když bych třeba vzala eee jednak můžeme, můžeme technicky, jak jako technicky lidi

88

hledáš a já bych když tak potom navázala dalšíma podotázkama.

89

A: Hmm eee. Závisí, jakou pozici. Každá pozice se hledá jinak. Pokud se bavíme o lidech

90

které si hledám já k sobě do týmu. Tak vždycky du prvně přes známý. Zeptám se, jestli

91

někdo někoho nezná. eee Pokud si vybírám člověka do týmu a nikdo ze známých, nebo z

92

mýho okruhu okolí nezná nikoho, tak jdu na klasický executive search, kde si sama

93

vyhledávám ty lidi. Zkouším to podpořit i inzercí. Pokud se bavíme o klasickém

94

recruitment, o lidech né do mého týmu, ale o lidech které dodávám potom do firmy, tak

95

tam využívám víceméně všechny metody který v tom recruitmentu jdou. Ať už to je

96

inzerce, ať už to je přímé vyhledávání, referral, nebo obecně poptávám se po známejch.

97

Tak bylo období kdy sem šla i přes agentury, i když sem to uměla dělat sama, ale říkám

98

u lidí do týmu tam vždycky radši jdu přes známý, kde vim kde schánět reference na toho

99

člověka.

100

J: A ty si změnila executive sourcing.

101

A: hmm.

102

J: Což vlatně je přetahování lidí z jiných firem.

103

A: Hmm

56

104

J: Jak se v tom cejtíš?

105

A: hmmm eee … Pozice od pozice. Když jsem dělala na obchodních pozicích, tam mě to

106

vyloženě bavilo, protože obchodníci jsou obchodníci. Smlouvání je to pro ně hra a s nima

107

to vždycky byla docela zábava stejně tak z recruiterama, který jsou velmi podobnnýho

108

ražení, ale pokud se bavíme o klasických a ajtý pozicích a že jsem v podstatě nikdy na

109

jiných pozicích nepracovala, tak tam už to klasický přetahování mě po osmi letech co

110

jsem dělala nábor nebavilo. To prostě už je to furt dokola to same. Člověka to po čase

111

omrzí a ten nábor je strašně ubíjející a obzvlášť v ajtý, kde konkurence mezi firmami je

112

obrovská. Ty lidi jsou nabídkama přesycený a více méně emm k tomu přistupujou jako,

113

tak co dalšího mi nabídnete vy, dneska už jsem měl dvě další nabídky, tak co jinýho no.

114

Takže tam ta motivace toho když jsem fungovala jako recruiter šla výrazně dolů, ale

115

říkám u obchodních pozic, nebo u recruiting, nebo ještě projektáci, ty jsou v tom fajn tam

116

to bylo docela pro mě zábavný. Bavilo mi to a myslím si, že jsem se cítila docela jistá v

117

kramflecích po letech co jsem to dělala.

118

J: Byla si přinucená, nebo i třeba vědomě rozhodnoutá použít nějakou manipulaci?

119

A: Ehm ale nikdy jsem těm lidem nelhala. Manipulaci ano, protože samozřejmě člověk

120

vždycky chce prodat tu svojí nabídku, takže se snažíš minimálně nějakýma krokama toho

121

člověka dostat aspoň na ten pohovor, ale jednou věcí je manipulace a druhou věcí je těm

122

lidem lhát a manipulovat s nima na základě lži. To jsem nikdy nedělala.

123

J: Takže v to nemáš nějaký etický konflikt, že to vnímáš že manipulace tam byla, ale

124

vždycky čistá?

125

A: Čistá.

126

J: Jak prožíváš pohovory, jaké to pro tebe je?

127

A: Závisí na kandidátovi. Jsou kandidáti se kterými mě vyloženě pohovory baví, protože

128

se člověk může dozvědět spoustu zajímavých věcí, i když ten pohovor každej částečně

129

má nějakou podobnou strukturu tak zase jednám s lidmi. Každý člověk je individualita

130

každý člověk je jinej, každý pohovory je jinej, ale sou pohovory, které mě baví a pak jsou

131

samozřejmě pohovory s lidma který buď můžou lidsky nesednout, nebo jsou ty lidi totálně

132

nezajímavý, nebo už od začátku vím, že to je ztracený. V tu chvíli asi každý recruiter

133

odpočítává minuty do konce toho pohovoru.
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134

J: A když to teda to nevyjde, ta nabídka tam nepřijde, tak jaký to pro tebe je ty lidi

135

zamítnout?

136

A: Závisí zase kandidát od kandidáta, pokud jsem já vnitřně přesvědčena o tom, že ten

137

člověk je dobrej a my jsme mu nebyli schopni dát adekvátní nabídku, tak mě to mrzí.

138

Pokud ho zamítám z nějakého jiného důvodu, že nám nevyhovoval, tak s tím v podstatě

139

problém nemám. ehmm Je to samozřejmě ta méně příjemnější práce z toho z toho

140

recruitmentu jako takovýho a vždycky závisí s jakým kandidátem jednám za první a z

141

jakého důvodu ho zamítám a potom jsou tady samozřejmě kandidáti, kteří mi můžou být

142

vyloženě nesympatický, nebo vyloženě nějaký lidi, kteří jsou arogantní, tak těm sděluju

143

negativní zpětnou vazbu docela ráda.

144

J: A jakou proto volíš formu?

145

A: Jak kdy. Já nesnáším telefonování, takže jsem úplně netelefonovala často těm

146

kandidátům, na druhou stranu, i když jsem volila povětšinou emailovou formou kontaktu,

147

tak jsem ty emaily vždycky personalizovala. A velmi konkrétně sem těm lidem tam

148

sdělovala proč jsme se rozhodli je nenabrat, nebo nedát jim nabídku. Na druhou stranu si

149

samozřejmě myslím, že vhodnější funguje těm lidem zavolat a říct jim to prostě do

150

telefonu. Říkám já prostě telefonování nesnáším.

151

J: Takže v tvým případě to je to, že tu volbu tu formu toho, že nepoužiješ telelefon není

152

o tom že, bys to nepoužila jen při tý zpětný vazbě, ale obecně prostě to pro tebe není

153

komfortní.

154

A: hmm. Když jsem lidi lidi oslovovala, tak jsem se snažila volat, pokud jsem měla

155

telefonní číslo, protože kouzlo okamžiku toho člověka nejvíc nalákáš, že ho chytneš na

156

lince a rovnou ho přesvědčíš. U tý zpětný vazby už bohužel šla často do popředí ta moje

157

lenost, kdy prostě nesnáším telefonování, ale eee ….. a i když jsem toho názoru, že to je

158

nejlepší těm lidem zavolat, tak sama jsem volila personalizovaný emaily, emaily.

159

J: Tak když se naopak podaří a ty lidi nabereš, tak vlastně adaptace nováčků, podílíš se

160

na tom?

161

A: Podílela jsem se na tom jo.

162

J: A jakou formou, co všechno jsi měla na zodpovědnost?
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163

A: Tak eee když to vezmu vlastně z mých posledních dvou působišť, tak jako náborář

164

jsem měla na starosti jednak to, aby jsem zařídila, že ty lidi měli připraveno na první den

165

všechno, aby byly schopný začít okamžitě pracovat a prošla jsem s nima ejčár část do

166

nějakýho adaptačního školení.

167

J: Co to znamená?

168

A: Aby ty lidi znali základní procesy fungování ve firmě, aby věděli kde co najdou

169

kuchyňky, záchody, svůj stůl, kde koho najdou, kde sedí jejich nadřízený, kde sedí jejich

170

tým. Aby byly zorientovaní ve firmě a ee i když v současný firmě to ještě nefunguje úplně

171

stoprocentně ta adaptace, v předešlý firmě jsem ještě více spolupracovala s nadřízeným

172

toho člověka s nějakým team leaderem, který měl připravenou svojí část adaptace do

173

nějakého týmu, nebo na project. Aaaa vlastně ve chvíli kdy jsem toho člověka předávala

174

tomu nadřízenému, tak jsem s obouma ještě komunikovala řekněme první týden a

175

doufám, že to je, co se nám podaří zavíst i tady.

176

J: AA sleduješ si ještě potom ty lidi, nebo je to takový, že v tu chvíli, kdy je předáš

177

teamleaderovi, tak to…

178

A: Snažila jsem se, snažila jsem se sledovat, momentálně probíhají u nás ve firmě ještě

179

pohovory po nějakých třech měsících, kdy s nováčkama, snažím se průběžně s těma lidma

180

komunikovat. Samozřejmě pokud jsem byla náborář, tak to šlo jednodušejc z pohledu HR

181

manažera už není toho času tolik abych to zvládla tak jak bych si ideálně představovala,

182

ale zase na to tam mám prostě lidi v týmu, který do jisté míry jsou schopni tuhletu oblast

183

zastávat. Jo. Důležitý je, aby ten člověk, který byl nabranej nějakým reecruiterem, tak

184

aby s nim v ideálním případě komunikoval ten recruiter protože k němu má samozřejmě

185

nejblíž. Ale já jsem to dělala, pokud jsem dělala recruitment.

186

J: mhm A ty jsi zmínila, že potom jsou po třech měsících nějaky rozhovory s těma lidma?

187

A: Hmm

188

J: A to se jedná o co?

189

A: Jsou to hmmm určitá nějaká forma oboustraně hodnotícího pohovoru. Spíše je to

190

samozřejmě formální, ale ten pohovor sám o sobě probíhá spíš neformálně, kdy se toho

191

člověka zeptáme eee jak je spokojený, co nadřízený, co kolegové, co projekt. EEEE Jak
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192

proběhla jeho adaptace do firmy, jestli mu něco chybělo, nechybělo, jestli jsou nějaký

193

oblasti, na kterých by měla firma zapracovat, nebo naopak co by rád vyzdvihnul, v čem

194

třebas jsme lepší než firmy, do kterých nastupoval v předchozím působišti a dělám si z

195

toho nějaký kompletní obrázek, nějakou úplně jako fakt jednoduchou softovou analýzu

196

se kterou potom pracujeme. Pokud vyvstanou nějaký zásadní nedostatky, nebo problémy,

197

tak je sss s mým šéfem řešíme.

198

J: Je to hodnocení toho člověka jenom to, jak se mu líbí nelíbí anebo je to i o tom zhodnotit

199

to, jak mu ta práce jde nebo nejde.

200

A: EEE tenhle rok se u nás todlencto láme do konce roku 2017 to bylo fakt jako hodně

201

jednoduchý líbí, nelíbí, co je dobrý, co není dobrý. Tenhle rok kdy sme vlastně když jsme

202

našli na fázi kdy zavádíme celkově nový hodnotící system, tak ty lidi, kromě toho úvodu,

203

který se s nimi samozřejmě řeší, už mají rozsáhlejší ten rozhovor v tom kdy si s tím

204

nadřízeným nastavuji nějaký cíl a nebo nějaký milníky na nějaké další období a ta zpětná

205

vazba se tam probíhá probírá výrazně detailnějš než to dosud bylo takže uvidíme jak nám

206

to půjde, protože je to nějaký nový systém.

207

J: Na předchozích pozicích se s tím nesetkala?

208

A: S čim?

209

J: S těma hodnotícíma pohovorama?

210

A: eeee Oni neprobíhaly. Oni měli probíhat, ale neprobíhaly. V tý firmě kde jsem

211

pracovala předtím tohleto vůbec nebylo v režii HR. To si dělali vlastně manažeři sami

212

tydle ty pohovory po zkušební době, my jsme za HR pouze rozesílali nějaký dotazníky

213

což probíhalo. Ty se rozesílali, ale nikdo tam už bohužel néee neřešil ty pohovory protože

214

na to prostě nebyl čas a priority byly nikde jinde. Takže bysme měli nějaký základní data

215

v podobě dotazníku těch lidí, ale fakticky to s těma lidma už nikdo neprobíral face to face

216

a tam nebyla absolutně v kapacitách a možnostech v HR to řešit s těma lidma napřímo,

217

protože jo když to vezmu tak ta firma měla skoro pět set lidí a pět lidí na HR a momentálně

218

máme nějakých 80 lidí a jsme tam v pěti taky. Takže ta přetíženost tam byla úplně šílená.

219

J: A přijde ti přijde ti, že vás ta přetíženost právě omezovala v tý práci?

220

A: Strašně, strašně omezovala a demotivovala, a to dost výrazně. Navíc jednou věcí je
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221

omezení, že vlastně nemáš čas na to co by si chtěla stihnout, protože stihnout chceš

222

všechno a máš jenom 8-10 hodin svého pracovního času, ale problém je, že v tý firmě

223

před tím nebylo, nebo nebylo žádné žádná podpora ze strany vedení. Jo jim tam bylo v

224

podstatě víceméně jedno co se na tom HR děje a ta motivace toho HR cokoliv dělat potom

225

výrazně klesá. V tý firmě, kde jsem teďkom, kde vidím podporu ze strany vedení a vidím

226

jejich motivaci s těma věcma něco dělat a tu situaci zlepšovat tak já mám větší vnitřní

227

motivaci do těch problémů které je potřeba řešit dávat víc energie, protože vím, že to

228

nezapadne někde mezi řádky.

229

J: AAA Děkuju. Vrátím se, vratím se ještě trošku k těm rozhovorům.

230

A: Hmm.

231

J: Jaký to pro tebe zase je, když ten rozhovor je člověk s člověkem kterej ti je blížší, nebo

232

zase naopak člověk terej ti je vzdálenější, pociťuješ v tom nějakej rozdíl?

233

A: To je v každé oblasti vždycky když jednáš člověkem, který ti je bližší tak komunikovat

234

s ním je jednodušší. Ty rozhovory bývají mnohem živější, otevřenější, neformálnější a v

235

podstatě tě bavěj jo. Pokud je to člověk, který ti není blízký, nebo je ti nesympatický, tak

236

je těžší se správně naladit. Není to nemožné vždycky se to dá, ale je to prostě těžší

237

složitější.

238

J: A ještě k benefitům ty jsi na začátku zmiňovala, že to je oblast, která tě nejvíc baví

239

tak….

240

A: To jsem neříkala. (vlídné napomenutí)

241

J: Že tě baví to školení.

242

A: Hodnocení, vzdělání, rozvoj lidí. Benefity jsem nezmiňovala, ale benefity bavěj

243

každého, že jo, protože to je něco, co dostává člověk navíc, ale jak je ta otázka mi řekni.

244

J: Zkus mi v tom teda popsat .. popsat rozdíl mezi vzděláváním a benefitama.

245

A: Ono závisí co chápeme jako benefit. Pro mě osobně to, že někdo má možnost na sobě

246

pracovat a vzdělávat se je benefitem. Ne každý však tudlectu oblast jako benefit chápe.

247

Klasicky jako benefit sou vnímaný věci, které jsou navíc k platu, který teď člověk dostane

248

jako odměnu navíc k platu. Ať jsou to nějaké stravenky, ať jsou to různé možnosti
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249

kulturního, sportovního vyžití, jazykové kurzy což už, ale zase spadá do toho vzdělávání,

250

nebo ať jsou to věci jako různý občerstvení na pracovišti, ať jsou to věci jako akce který

251

ta firma pro ty svý lidi pořádá, nebo sou firmy které své lidi odměňovali v nějakých

252

nepeněžitých darech. Jo to je samozřejmě chápaný jako benefit, ale je to prostě nějaká

253

velká oblast kterou se snažíme ty lidi nefinančně motivovat.

254

J: A podle čeho teda ty ty benefity vybíráš?

255

A: Tak je nějaký standard trhu, který je asi dobrý mít abysme byli konkurenceschopní.

256

To je věc jedna a druhou věcí v jakém oboru člověk ty benefity nastavujeme. Jinak se to

257

nastavuje v továrně, kde ty lidi jsou u linky a mají jiný priority, než pro lidi třeba v IT,

258

nebo ve financích, nebo nějakým jiným segmentu kde ty pracující motivujou úplně jiné

259

věci jo takže vždycky si člověk musí uvědomit pro jaký segment pro jakou cílovou

260

skupinu ty benefity vymýšlí. My děláme v IT což znamená, že u nás vždycky bude velký

261

důraz kladený na oblast vzdělávání a rozvoje. A tam už můžeme zahrnout ať už nějaký

262

nějaký jazykové kurzy, nebo jsou tu různé workshop, konference, školení které se týkají

263

technologií, nebo obecně těch hard skilu tak a je pravda, že teda v současné době to IT už

264

začíná od toho přetechnizované ho světa postupně zabrouzdávat i k oblasti soft skillů,

265

takže ty lidi v IT začínají bavit i věci, které se týkají rozvoje jejich netechnický stránky.

266

Takže podle tohodlectoho momentálně se snažím vybírat. A pak samozřejmě ať ty lidi

267

dělaj i něco jiného než jenom pracujou. Takže pokud chceme aby byly odpočatý a pokud

268

chceme, aby podávali co nejlepší výkony, tak by si taky měli občas někam zajít se

269

sportovně výžít prostě nebo si odpočinout a tam je fajn zahrnout nějakej benefit, který

270

tohlecto umožní. Nějaký volnočasový aktivity.

271

J: Takže jestli tomu dobře rozumím tak vybíráš podle toho jednak co je nějakym

272

standardem na trhu a to aby to ty lidi měli nakombinovaný jak vzdělávání tak odpočinek.

273

A: Přesně tak, přesně tak. Nejsem přívržencem stravenek to úplně to je prostě pro mě

274

mrtvej benefit. Tom říkám se snažím vybírat, tak aby to těm lidem fakt něco dalo.

275

J: Mohla bys mi teda ještě trošku rozepsat, ee rozepsat rozpovídat se o tom vzdělávání?

276

Já jsem to teda na začátku, nebo při tý otázce jsem to shrnula pod ty benefit, což děkuju

277

že jsi mi vysvětlila jak je to vobecně s těma benefitama a jak je to tím vzděláváním pro

278

tebe?
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279

A: Tak vzdělávání je nutnost pro obě dvě strany. Pokud chce mít firma co nejnižší

280

fluktuaci, tak potřebuje mít lidi kteří jsou ochotni u ní co nejdéle vydržet. Nejdéle vydrží

281

u firmy člověk, který má nějakou dlouhodobou perspektivu svého vlastního rozvoje.

282

Stejně tak pokud má firma nízkou fluktuaci tak jí to stojí míň peněz. To znamená, že je

283

dobré investovat do toho aby se ty lidi měli možnost vzdělávat, aby měli možnost na sobě

284

pracovat, protože je to pro ně motivace, proč mají u té firmy zůstat co nejdéle protože

285

tam mají tu perspektivu a pro firmu ta motivace je, že vlastně bude mít nízké náklady

286

které jsou spojený s fluktuací bude mít dlouhodobě motivovaný lidi kteří mají know how

287

u té firmy, mají know how těch projektů a jsou schopní zase pracovat s lidma, který nově

288

do té firmy nastupujou. No a oblast vzdělávání tam samozřejmě jsou zase se dá rozdělit

289

na to co firma potřebuje a to co lidi chtějí ne vždycky se tohleto střetává. Samozřejmě

290

ideální stav je kdy se střetává jo, ale pokud eeee plácnu by si lidé rozhodli, že chtějí ve

291

firmě studovat španělštinu a my nemáme žádného španělsky hovořící o zákazníka tak to

292

sice jako nejde s potřebama firmy, ale můžeme tímto dlouhodobě motivovat lidi který o

293

tu španělštinu mít zájem můžou. Pokud mi tady v současné firmě lidi sdělili, že by se rádi

294

učili německy a my děláme pro německy hovořící zákazníky, tak firma si řekne jo to se

295

nám vlastně může hodit. Že tam to jde ruku v ruce s tím podnikatelským záměrem. A je

296

dobré mít vybalancovaný to co chce firma to co chtějí lidi.

297

J: Úplně na závěr bych se tě teda ještě zeptala, jak jsi vlastně s tou volbou spokojena?

298

A: Jako kam jsem nastoupila?

299

J: Nenene jak jsi spokojená s tou prací personalisty. Jestli pokud by ses měla vrátit do

300

před těch 8 let, jestli by, jsi třeba zvolila jinou cestu?

301

A: No vzhledem k tomu že jsem byla líná studovat nějakou vysokou školu z oboru který

302

by mě zajímal jako by byl třeba bytový design, nebo něco podobného. Tak asi ne neměnila

303

bych, protože tohle to se dá dělat bez oborově zaměření ho vzdělání. A je to primárně o

304

zkušenostech a o praxi. Pokud by jsem fakt jako dělala to co by byl můj sen tak bych

305

musela strašně dlouho studovat a na to já jsem strašně líná takže bych asi neměnila.

306

J: Tak jo, já ti moc děkuju.

307

A: Hmm nemáš zač.

308

J: Na závěr je něco co bys chtěla dodat nebo?
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309

A: Ne.

310

J: Tak jo, tak super díky moc
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Rozhovor s respondentem B
1

J: Tak úplně na začátek se tě teda zeptám, co tě vedlo k tomu zvolení práce personality?

2

B: (smích) To je vlastně taková těžká otázka. Nebo takhle já jsem vystudoval jsem

3

mezinárodní vztahy a politologii a fakticky to bylo vždycky o nějakém vyjednávání s

4

lidma a vůbec práce s lidma, takže a asi se to nějak potkalo. Jakoby ta první práce byla

5

vlastně náhoda. Já sem se dostal jako vlastně do personalistiky nějak se mi tam zalíbilo a

6

už tam funguju nějakým 12 rokem. Takže ta volba se nějak potvrzuje, že byla dobrá.

7

J: Takže to bylo víceméně náhodou přes tu práci s lidma a vztahy si se

8

B: ehmm

9

J: dostal přímo tady k tý oblasti?

10

B: Přesně tak.

11

J: A jakou oblast, protože to je širokej pojem ta personalistika, tak u jaký oblasti si

12

začínal?

13

B: Začínal jsem klasicky u náboru což je takovej ten vstupní bod vždycky do

14

personalistiky.

15

J: A teďkon v tuhletu chvíli už vlastně řešíš komplexně personalistiku?

16

B: Jo teď řeším vlastně z pozice vlastně ředitele toho oddělení tak vlastně veškerou

17

personalistiku od náboru po hodnocení po takzvaně tvrdou personalistiku typu smlouvy

18

a hotplacement to sem vlastně celou škálu benefity a vlastně všechny tyhle přidružený

19

věci.

20

J: A která ta část ti je nejbližší?

21

B: Asi ten nábor, protože jsem línej, nebo ne línej, spíš chci vždycky vidět ňáky

22

nejrychlejší výsledky a ty jsou u toho náboru. Není to takový to, že uděláš nějakou

23

personální strategii a pak cekáš prostě 8, 10 měsíců, než se z toho něco vyvrbí a u toho

24

náboru je to takový ten okamžitý pocit, a to je asi jakoby to nejlepší.

25

J: Takže by se dalo říct, že tě nejvíc na tom baví to, že tam jsou hned vidět výsledky?
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26

B: Přesně tak nejsou jakoby hmatatelný, ale nedá se jako není tam takový to jako když

27

spolupracujeme na nějaký marketingový kampani, tak potom vyjít z toho výsledky kdo

28

má jaký podíl na to úspěchu je vždycky je hrozně složitý a vstupuje do toho spousta

29

jakoby faktorů něž jako by ten nábor mi tohle přijde takovej nejjednodušší.

30

J: A je teda pro tebe tou motivací ten úspěch?

31

B: Určitě.

32

J: Takže naopak v tu chvíli, kdy se nedaří tak je to pro tebe demotivující?

33

B: No jako je to motivující abych byl úspěšnější abych to jako by překonal. Než že bych,

34

nebo mě to nějak demotivovalo nebo svazovalo spíš mě to potom ještě jakoby potom víc

35

jako by nutí k tomu, abych oslovoval víc lidí a byl aktivnější.

36

J: A kde se ta motivace bere, nebo kde čerpáš tu motivaci k tomu.

37

B: Těžko asi říct nebo asi je to nějaká částečně jakoby vnitřní, že chci bejt nějak sám o

38

sobě úspěšnej, ale jako pak samozřejmě já nevím otázka z nějakého materiálního zajištění

39

nebo je asi dobrý přinýst nějaký peníze domů a tak, ale člověk to nějak identifikuje tu

40

motivaci, kde se jako by bere. Asi je to jakoby hlavně ta vnitřní spíš jde jakoby o to abych

41

měl dobrý pocit sám ze sebe.

42

J: A co naopak tě v tý práci nebaví, která ta oblast je že tě nebaví nebo ti přijde nejtěžší?

43

B: Tak asi taková ta tvrdá personalistika jako smlouvy a všechny jakoby ty čísla, který se

44

nedají příliš jakoby ovlivnit nebo jako jsou dlouhodobějšího charakteru. Tak to jsou asi

45

věci, který mě tak tolik nebaví, protože se musí člověk na to soustředit dlouho bejt

46

pečlivej, a to asi není úplně ta oblast která by mě ňák nejvíc bavila.

47

J: A když to vyloženě vezmu z toho, co ti přijde nejtěžší na tý práci.

48

B: Jako tý mý současný nebo jako personalistice obecně.

49

J: Obecně obecně pokud teďkon v současný, nebo z minula to co je pro tebe prostě na tý

50

práci ten bod který ti přijde nejtěžší?

51

B: Tak asi nejtěžší je takový ty jako by ty oblasti, který zasahujou do víc vlastně jako by

52

oddělení nebo divizí jako je v rámci ty firmy to znamená jako všechno vykomunikovat a

53

aby jsme se vlastně dostali k nějakému rozhodnutí to jsou asi ty nejdůležitější nebo jako
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54

nejtěžší ty věci v tuhle chvíli.

55

J: Jak prožíváš pracovní vztahy?

56

B: ehmm.

57

J: S kolegy?

58

B: Jo dalo by se to nějak jinak ještě konkretizovat?

59

J: aaa Jestli jsou v práci třeba lidi, ke kterým máš blíž dál když ti je někdo sympatickej,

60

když ti je někdo nesympatyckej.

61

B: V práci se to snažím jako by vodvosobnit, jakoby jako jsem spíš v tý roli toho ejčar

62

manažera. A snažím se jako samozřejmě vždycky příjemnější s někým jednat víc než s

63

někym druhym, ale ňák vědomě se snažím držet mantinel, aby mě to neovlivňovalo.

64

J: Takže si udržíš hranice a nedalo by se říct, že by jsi měl v práci vyloženě nějaký

65

přátelský vztahy nebo?

66

B: Jako asi asi jsou v tom přátelský jako snažim se v tom, aby bejt takovej rovnej a udržet

67

si takovou tu profesionální masku, než abych s těma lidma úplně byl nějaký jakoby

68

přátelštější fázi. Jako v těch minulejch prací. Jakoby pomáhalo to, že tam byla nějaká

69

vždycky lokalita kde potom v Berouně jsem byl uvolněnej a byl jsem jakoby v rámci

70

jakoby rodiny a přátel a Prahu jsem měl jako pracovní, takže to je jakoby nová zkušenost,

71

takže nedá se to úplně tak voddělovat jako sem to dělal dřív, ale pořád se snaží jako jevit

72

nějakou jasnou hranici mezi kolegama a svym jakoby životem.

73

J: hmm aaa Jak to zvládáš nebo jak ti to jde takhle to oddělovat.

74

B: Jo jde mi to. Jako pomáhá mi to takhle pak ve více jakoby věcech i takový ty věci jako

75

typu jako voslovování, nebo pak když dělám v tý kapitole jako když já nevím ty lidi prostě

76

nenastoupí nebo cokoliv, tak vlastně si to neberu jakoby osobně, ale beru to jenom v rámci

77

vlastně tý pracovní role takže ve spoustě věcí mi to pomáhá. To samí jako nějaký

78

prezentace když jdu někam prezentovat jakoby firmu, tak je to vždycky jakoby v pohodě,

79

než když sem měl jakoby osobní řeč na svatbě kamaráda, kde jsem byl jako svědek, kdy

80

to pro mě bylo jako o dost těžší.

81

J: Děkuju. Jak jsi zmínil ty nový lidi, jakým způsobem hledáš nový lidi?
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82

B: Tady vlastně je to hodně snadný, protože jak jsme vlastně velká firma, a tak spíš hodně

83

lidí jde přes doporučení, takže je to spíš takový usměrňování jakoby těch lidí. Že není to

84

jako, jako dřív, ale v těch minulých firmách, kde jsem byl tak, sem měl ňáký jakoby

85

mustry úspěchů to znamená sem v nějakém zaměřený firmy, který nejsou na tom ňák

86

nejlíp plus samozřejmě zaměření lidí podle nějakých škol podle nějakých regionu, a tak

87

takže spíš to bylo pak na základě vlastně klíčů který se mi osvědčili a kde ta cesta byla

88

úspěšná.

89

J: aaaa Ale teda určitě lidi na přímo oslovuješ.

90

B: Ehm.

91

J: A jak se u toho cejtíš?

92

B: Jo je to jako v pohodě, protože jak říkám je to v rámci jakoby tý, tý slupky

93

profesionální, takže je to jako v pohodě není to jako když já nevim bych to přehnal jako,

94

že bych někoho zval do kina nebo na pivo, takže v tom jako určitě v tom nemám žádnej

95

stres, nebo co měli občas jakoby občas kolegové který pak v náboru nevydrželi to jakoby

96

nedávali tak dokážu to jakoby oddělovat a když zavřu dveře pak v kanceláři všechny

97

jakoby odmítnutí a starosti nechám tady.

98

J: Vzhledem tomu, jaký je stav na trhu pracovním teďkon. Tak se dost v v recruitmentu

99

stává, že lidi přicházejí k nějaký manipulaci s těma kandidátama. Stalo se ti to někdy, že

100

s byl nucený přistoupit k manipulaci?

101

B: Asi úplně né, nebo možná jakoby historicky to nebylo nikdy jako úplně ňák

102

stoprocentně jakoby korektní, ale v tuhle chvíli jako teď v těch posledních roků roků dvou

103

si myslí, že, že už sem nic takovýho jakoby nenastává.

104

J: A jak se v tom cejtil, když se vrátíme zpátky do toho, kdy prostě si k tomu ňákym

105

způsobem byl nucenej přistoupit, tak jak ti v tom, jak ti v tom bylo?

106

B: Tak jako nebylo to úplně nějak nejpříjemnější věc na druhou stranu vždycky sem se k

107

tomu dokázal najít to že, ten člověk, když je, když jako by nastoupí tak i pro něj to bude

108

nějakej jakoby benefit vždycky se v to jakoby snažil najít i jakoby to dobro pro toho

109

samotnýho kandidáta, takže jako nebylo to nic zase nepřekonatelnýho a na druhou stranu

110

nikdy to nebyla ňáká manipulace jakoby fakt jakoby velká. Jako vždycky to bude spíš,
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111

spíš nějaký spíš fakt ňáká jakoby soft nějaká verze, než že jsme se pouštěli jakoby do

112

nějakejch jakoby hroznejch věcí.

113

J: aaa Co samotný pohovory, jak je prožíváš, jaký to je?

114

B: Jo ty mám rád to je asi jedna z těch takovej nejoblíbenějších věcí na tý práci. Prostě

115

potkávat se s lidma, bavit se o nějakých jejich možnostech, vo příbězích a zkoušet se najít

116

nějaký vztyčný místo s tou firmou která potom nabízí nějakou firemní kulturu a nějakou

117

příležitost pro, pro ty lidi to už je si myslím nejzajímavější práce na to.

118

J: A aa rozlišuješ to, nebo vnímáš nějaký rozdíly u různých pozic nebo je ti to úplně?

119

B: Jojo určitě.

120

J: Jsou nějaký pozice, který ti baví víc ty lidi?

121

B: Ehmm.

122

J: A jaký pro tebe je, když to nevyjde tak zamítat ty kandidáty?

123

B: Jasně to je samozřejmě je jakoby člověk od člověka samozřejmě, když vidim jako, že

124

člověk o tu práci usiloval, nějak se snažil vydal se tak je to samozřejmě těžší než u

125

člověka, kterej to tomu pohovoru nedal, nebo pro co jsme se lidsky nesedli tak tam to

126

odmítnutí mi tam nedělalo snad žádný problém a u těch lidí který to jakoby

127

nezafungovalo, tak vždycky se snažim je vlastně interně ještě předtím než toho člověka

128

musíme odmítnout najít ňáky možnosti a varianty kde by moch nastoupit na ňáky

129

alternativní pozici.

130

J: Jakou formu pro tu pro to zamítání volíš a proč?

131

B: Ehmm Vždycky jim volám, protože ty lidi sme se potkali a zaslouží si to, a je to i

132

rychlejší ve finále protože, rovnou je tam nějaká interakce a ty lidi se prostě se ptaj na

133

důvody proč ne ale rovnou jim to můžu vysvětlit než dlouho sále psát nějaký mejly

134

korespondovat si o tom 2,3 dny je takové během toho telefonátu plus občas je nějaká

135

maximálně nějaká ňáký doplnění pomocí mejlu, takže určitě telefonicky.

136

J: A vysvětluješ jim to jakoby do do hloubky ty důvody proč to nedostali.

137

B: Snažim se. Jako vždycky není to tak, že bych vždycky mám nějaký balík informací a

138

není to nikdy tak, že bych tem balík na ně vychrlil. Vždycky je to o tom, že ty lidi, pokud
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139

se jakoby doptávaj tak je to pro mě jakoby lepší a ňáký signál třeba do budoucna.

140

J: A naopak Když se podaří a tu nabídku podáte a ten člověk vám nastoupí tak podílí se

141

na adaptaci nováčků?

142

B: A v tuhle chvíli zas tolik ne takovýto přímý. Samozřejmě pokud toho člověka oslovím

143

a nějak tady stihnu ten náborový proces tak jakoby chci se s tím člověkem vidět to jo. ale

144

jinak vlastně i při tom množství lidí spíš se snažím potom nastavovat ty podmínky typů

145

nějakých různých v obědů a setkání rituálů a podpisu smlouvy, než že bych jednotlivě za

146

každým tím člověkem chodil to už bohužel teďka není.

147

J: a hm A hodnotící pohovory, tak toho se účastníš?

148

B: Hodnotící pohovory, když jsem jsem nastoupil tak se mi zrušil. takže jsem se žádného

149

nezúčastnil.

150

J: A z jakého důvodu?

151

B: Já nemám rád, když jakoby to personalista nebo celkově jakoby ta práce s těma lidma

152

se z toho dělá rádoby nějaká věda. Nemám rád takové ty věci jako testy na základě

153

psychometrie, když se jako jo, když se to dělá pořádně a je u toho psycholog a nějaký

154

hloubkový rozhovor, ale většinou to stejně jsou nějaké písemné testy který se o tom tady

155

někde váleli jo a pak to potom vyhodnocuje hiring Manager s personalistou tak si myslím,

156

že je vždycky lepší s těma lidma průběžně mluvit a bavit se. Ta fluktuace která tady je je

157

kolem sedmi procent což vlastně zdravá je kolem 10. Takže jako ta firma funguje. A ty

158

dotazníky, co jsme tu měli tak tak stejně jakoby neměli žádnou, žádnou jakoby hodnotu

159

dál protože vždycky jsi začínal od začátku bylo to něco založený v šanonu stejně se s tím

160

jakoby nepracovalo.

161

J: Rozumím tomu správně teda že jsi ty hodnotící pohovory zrušil, ale průběžně si dal

162

děláš sondy mezi těma lidma?

163

B: Přesně tak. Ty lidi normálně se baví jako člověk mezi člověkem. Nepotřebujeme to

164

není žádný jakoby šablony, žádný jako vobezličky, aby se z toho stalo nějaký nucený

165

setkávání prostě někde v zasedačce, jako šéf a jeho podřízený.

166

J: Takže jste tomu dali víc takový jakoby organický průběh.
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167

B: Přesně tak.

168

J: A jak ti tady v tom je?

169

B: Jo určitě to je pro mě lepší. Já si pamatuji z těch minulých pracuji kde. Tohle vlastně

170

bylo, nebo teda minulý. Je to spíše minulá práce kterou beru (společnost), protože pak

171

jsem vždycky procházel firmama, kde byli ty lidi kteří se to naučili v nějakých šabloně.

172

Prostě mi to přišlo vždycky nesmyslný už jako má to význam asi. Nemá to význam skoro

173

u nikoho možná absolventů kteří jsou jakoby zvyklí školy tak se to dá asi nějak dělat ale

174

ve firmě kde pracují prostě 40ti 50ti letý lidi tak. Přišlo mi to takový potupný, aby psali

175

nějaké hodnocení sebe sama a i vlastně ten formulář, když jsem viděl tak byl hrozně

176

jednostranej, bylo to spíš o hodnocení toho člověka a než hodnocení třeba firmy, nebo

177

jeho nadřízeného.

178

J: hm A jak ti je teď v těch rozhovorech, když jsi teda zjišťuješ zpětnou vazbu lidí a ...

179

B: Jo je mi to příjemné, protože je to prostě nějaká podoba, nebo nemusí to být žádný

180

zbytečný rituál, žádná zbytečná příprava dá se to prostě v kuchyňce, na obědě prostě

181

cestou kamkoliv, a to sbírání tý zpětné vazby a toho obrazu prostě funguje je to asi

182

podobné jako v kamarádství, v partnerském vztahu, nebo prostě kdekoli, jak se taky

183

nedělej žádné formuláře abysme si vypisoval jakoby hodnocení toho člověka.

184

J: Jak se vypořádáváš s tím, když je to třeba negativní? Ty jsi říkal že dokážeš přepnout

185

toho (jméno) v práci a doma, a tak když dostaneš třeba nějakou negativní zpětnou vazbu,

186

neseš jsi to potom sebou domů, nebo to zůstane v práci?

187

B: vždycky to zůstane v práci. zůstane to v práci.

188

J: ehm. jo. Prostě to vypneš a druhej den to pak zase...

189

B: přesně tak...

190

J: Řešíš potom až přijdeš do práce. Á demotivuje tě to nějak?

191

B: To samozřejmě, kdyby to byla nějaká zpětná vazba, že by se objevilo, že práce, nebo

192

já nefungujeme v nějakém základním elementu, tak by to určitě demotivující bylo, ale

193

většinou ta zpětná vazba, pokud je negativní tak jakoby v mý zkušenosti, tak spíš většinou

194

to vypovídalo o tom samotným člověku, než o tý firmě, nebo tom hodnoceným jako
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195

člověku. Takže nikdy to nebylo, že by mě to nějak jako demotivovalo, nebo nějak srazilo

196

k zemi to určitě ne.

197

J: A naopak když je to příjemný, když je to pozitivní zpětná vazba tak zvýší to u tebe

198

motivaci, nebo je to prostě jenom, že si odškrtneš prostě jo dobrý v pořádku.

199

B: Tak je to určitě ta lepší varianta. Jako je to pozitivní zpětná vazba. Na druhou stranu

200

vždycky jsem jakoby opatrnej, protože ty lidi, nebo vobecně ty lidi, jsou jakoby

201

nekonfliktní, a to že je něco pozitivní vlastně jakoby vůbec nemusí znamenat, že je to

202

pozitivní i v realitě. Není to tak, že bych byl úplně jako nadšenej a přestal na tom pracovat.

203

Často je to spíš takový, že se snažim potom zjistit nějaký negativní věci, než že bych se

204

jakoby spokojil s tou kladnou zpětnou vazbou. Protože častokrát ty lidi i z těch jinech

205

firem se naučí to, že když odpovídaj, tak jak maj, nebo tak jak se od nich očekává, tak

206

vlastně maj po tom klid, takže není to úplně jakoby ta konečná fáze, ta jakoby ta pozitivní

207

zpětná vazba.

208

J: Mhm. Co se týká benefitů, tak seš ten člověk, ten člověk, co je u toho výběru?

209

B: Ahm

210

J: A podle čeho benefity vybíráš?

211

B: Vybírám už podle těch stávajících což znamená, co vlastně jakoby přivedlo ty lidi, ty

212

lidi k nějakýmu prostě nadšení, nebo nějaký radostný reakci, tak vlastně podle toho se

213

snažíme balancovat a doplňovat ten benefitní systém.

214

J: Mhm a jsou to spíš věci nějaký zájmový, nebo i vzdělávání?

215

B: Na to vzdělávání se spíš snažíme mít důraz ať to jsou vzdělávací kurzy, nebo jazykový

216

kurzy, nebo tak obecně k jejich práci, aby je to posouvalo dál, takže je to určitě jeden

217

z pilířů kde se snažíme s těma lidma pracovat.

218

J: A v jakym poměru máte ty benefity právě ty rozvojový a ty vyloženě jakoby na

219

potěšení.

220

B: -hm tak my vlastně když nad tim tak přemýšlím, tak všechny jsou rozvojový, nebo

221

vždycky pomahaj potom bud těm lidem, nebo jejich rodinám a takový ty úplně benefity

222

ty klasický, nevim jaký jsou fotbálek na pracovišti a tak, tak ty tady skoro nemáme, jakože
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223

ty lidi tady jsou prostě jako dospělý lidi, takže je jako zajímá to, aby v tý práci měli jako

224

ty nejlepší prostředky k tomu, aby mohli podávat ty nejlepší výkony, aby se jim do rukou,

225

nebo před ně nepletla nějaká zbytečná byrokracie, nějaký zbytečný obstrukce a aby prostě

226

dostávali nějakou zpětnou vazbu, aby věděli na čem jsou, aby jejich náplň práce, aby byla

227

v pohodě, aby jejich nadřízenej byl kompetentní a plus samozřejmě ty benefity, ty by měli

228

bejt k tomu, aby ty lidi byli připravenější, soustředěnější v tý práci, to znamená byli

229

odpočatý, měli nějaký zájmy, měli nějaký sportovní aktivity a věci kolem. A zase není to

230

tak, že bysme měli nějaký ty srandovní věci, který se dají prodat na nějakým tom PR

231

blogu, kde bysme ukazovali, že jsme naše lidi vyslali támhle a támhle si hráli na

232

schovávanou, když to přeženu.

233

J: Ehm, áá taďkon ještě trošku odbočim k jednomu tématu, který jsme zmiňovala na

234

začátku, a to jsou outplacementy.

235

B: Ehm.

236

J: Tak jak se vyrovnáváš s odchodama lidí? Zažil jsi situaci, že jsi musel dát někomu

237

výpověď? B: Ehm.

238

J: A jaký to pro tebe bylo?

239

B: Tak není to nějaký jako úplně super, ale beru to zase jako v rámci tý role, že to k tomu

240

patří, stejně jako, je to nějakej proces, jako je oslava nadšení při tom, když ten člověk

241

přichází, tak bohužel je stejně tak potom nějaké poměr k tomu, když ten člověk odchází.

242

Zase tady třeba, budu konkrétní tady je to vo dost jakoby lepší v tom, že je to nějak

243

propracovaný, je to dospělá firma s managerama a se spolumajitelema, který maj nějaký

244

zkušenosti a fakt to má jakoby nějakou úroveň. A fakt se nám i za tu dobu co tu jsem, tak

245

se nám vrátil jeden člověk, kterej třeba odešel před pěti – šesti lety, ale zůstali jsme s ním

246

v kontaktu přesně jak to máme v plánu, ne jen že to máme napsaný někde na papíře, jako

247

jsem to zažil v těch předchozích firmách kdy outplacement vypadal nějak jakoby super,

248

ale ve finále to bylo tak, že ten člověk přijel do práce zabavili mu ten den auto, vzali

249

počítač a pak více méně to ukončení bylo hned v průběhu toho dne, i když byl hrozně

250

jakoby cool proces na to jak ty lidi jakoby odcházet a jak s nimi zůstávat jakoby

251

v kontaktu, tak to mě vždycky jakoby štvalo, možná i demotivovalo, jakoby v tý firmě.

252

Vono to asi byl jeden z těch spouštěčů, proč jsem potom byl otevřenej, jakoby tomu odejít

253

do jiný firmy. Protože vlastně na tomhle se ukazuje ta nevyzrálost těch firem, na tom, jak
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254

se chovají k těm lidem, když maj odejít.

255

J: Takže tohle to jsi zažil v nějakým předchozím zaměstnání.

256

B: Vlastně v obou těch nejdůležitějších personalistických zkušenostech, tak vždycky to

257

vlastně se ukázala ta pravá tvář těch lidí, právě během toho outplacementu.

258

J: A bylo to pro tebe hodně, hodně demotivující.

259

B: Bylo, protože vlastně ty lidi na rozdíl vlastně ode mě, nedokázali mít, vlastně nějakou

260

jakoby profesionální cnost. Že vlastně to bylo po tom jako když tomu majiteli utíká žena,

261

jakoby zhrzenej, to prostě podle mě tohle vůbec nepatří do pracovně právního vztahu a

262

nedá se potom pracovat s těma lidma do budoucna. Nedá se pracovat na tom, aby se vrátil,

263

neřkuli, aby šířil nějakou dobrou pozitivní zpětnou vazbu o tý firmě a samozřejmě mě

264

jako člověku, kterej se staral i o nábor, to kazilo hrozně tu práci jako do budoucna.

265

J: A zažil jsi právě, že jsi musel dát výpověď někomu z těch kolegů kdo ti byl právě jako

266

bližší? B: Asi jo, určitě jo.

267

J: A zase ten poměr, když je ti někdo bližší a vzdálenější bylo to pro tebe těžší u toho

268

bližšího člověka?

269

B: Asi jo i když jsem se to snažil jakoby potlačovat. Tak asi jo.

270

J: A stalo se ti, že by ti to, nebo že by vám to nabouralo ten vztah v budoucnu?

271

B: To ani ne, protože tam byla výhoda toho, že ta firma vlastně byla tak špatná, že vlastně

272

jsme se dokázali my dva jakoby domluvit a případně jsme zůstali vlastně v nějakým

273

v kontaktu a nějaký pomoci s nějakou další kariérou, takže spíš potom šlo o tom, že co

274

šlo vlastně proti takovejm těm šablonám co jsem měl jakoby z tý pozice toho HR

275

managera. Pomáhat tomu člověku jakoby někde mimo a nahrazovat ho, suplovat jakoby

276

celou tu firmu, ale někdy to vlastně posílilo ty vztahy, protože spíš to vlastně bylo o tom,

277

že ten jeho přímej nadřízenej, nebo ten majitel tý firmy pokud to byla nějaká malá firma,

278

tak vlastně ani nebyl schopen se s tím člověkem ani lidsky rozloučit, takže spíš nás to

279

možná asi i posílilo, nějak to pomohlo tomu vztahu.

280

J: A takhle v tom případě víc vystoupíš z tý role toho managera a jdeš do toho víc…

281

B: Asi jo no…
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282

J: za sebe…

283

B: takhle zpětně si to asi uvědomuju, že jsem musel odejít z tý svý schránky, kterou jsem

284

si pracně budoval.

285

J: Tak jo, já ti moc děkuju, ještě se teda na závěr zeptám jak seš spokojenej s tou volbou,

286

jak jsi sám zmínil před dvanácti lety jsi začal. Tak rozhodnul by ses pro tu kariéru teďkon

287

stejně, seš spokojenej s tou volbou?

288

B: Jojo, určitě, ta volba byla fakt trefa do černýho, určitě jsem se v tom našel a ta volba

289

byla určitě jako nejlepší nejlepší voblast, jakoby v rámci nějakýho prostředí

290

podnikatelskýho, kde bych chtěl bejt, tak ta personalistika je určitě ta věc, kde bych chtěl

291

bejt.

292

J: Bezva, tak díky moc.

293

B: Není zač.
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1

Rozhovor s respondetntkou C
J: Tak, úplně na začátek se tě (jméno) zeptám, proč jsi si zvolila práci personalisty.

2

C: Já jsem si ji nezvolila, ona si zvolila mě (smích) Já jsem hledala práci v době krize a

3

vlastně vůbec dělala jsem v PR původně a narazila jsem tehdy na personální agenturu,

4

která dělala assessment a můj kamarád mě tam prostě dohodil, ať si to jdu zkusit, že jsem

5

upovídaná, že se ráda bavím s lidma jsem taková živá a tak dál, že ať to jdu zkusit. Tak

6

jsem to zkusila, přišla jsem tam pozdě, protože jsem si spletla budovu, a oni mě vzali.

7

Oni mě vzali no a pak ta práce už mě bavila a zůstala jsem u toho a zvolila jsem si, spíš

8

proč jsem se rozhodla u toho zůstat možná otázku trochu předělám. Protože tam byla

9

komunikace byla tam rychlost dynamičnost a bylo to pokaždý jiný, protože lidí, jak jsou

10

jiný, tak samozřejmě ta práce jako taková byla pokaždé jiná. No … A ta rychlost možná

11

ještě, ta hm, ta rychlost mě u toho udržela.

12

J: A rychlost čeho?

13

C: Rychlost procesů, že musíš rychle reagovat na kandidáty, na lidi na trh a pořád se ti to

14

mění pod rukama.

15

J: A co v tom vnímáš jako pozitivum v rychlost?

16

C: Že se nenudim….

17

J: Že se nenudíš?

18

C: (smích) Že se nenudim a neupadám do stereotypu, i když každá práce je částečně

19

stereotypní. Taky tady díky tomu, že je to práce s lidma tak, tak to tak stereotypní není.

20

J: A co co konkrétně ti na tom nejvíc baví?

21

C: Konkrétně…? ..ty lidi pořád ….aaaa, se zamýšlím (úsměv) no já zůstávám u těch lidí

22

vlastně a že je to zábava svým způsobem, i ta práce je vlastně zábavná, i když samozřejmě

23

ehm byrokracie, papíry a tak dále, to s tím souvisí, ale je to zábava.

24

J: A ty vlastně děláš tu personalistiku taky komplexní, že ne nejenom jednu část.

25

C: A ještě, že dělám lidi šťastnými a že si můžu hrát na boha. (smích) Ne to si dělám

26

srandu. No, že můžu určitě ovlivňovat, i to pracovní prostředí k tomu možná ještě se

27

k tomu, že tě přerušuju promiň, ale že potom za sebou vidim ty výsledky, že ty lidi sou
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28

tam šťastný v tý práci no a že se tam vznikaj kamarádi, nebo případně nějaký vztahy, pak

29

se lidi berou mezi sebou a tak, takže, promiň, tak jsem tě přerušila.

30

J: Ne to je, to je super, to je super. Takže vlastně i to, že ovlivňuješ lidský životy ….

31

C: no jako tim pozitivnim způsobem tak, že je to takový šíření dobra.

32

J: A když bys měla říct něco negativního?

33

C: Tak naopak zase jakoby ta rychlost v tý práci jaká tam je ehh, že člověk někdy neví

34

kde mu hlava stojí, ale to je v každý práci vesměs, ehmm to že musí být člověk rezistentní

35

jako k takovejm těm fakt negativním lidem. A že musí ahm musí se umět očišťovat

36

jakoby mentálně takže ve finále kdybych mluvila obecně aaa, tak kdyby když je někdo

37

kdo si bere věci hodně osobně, tak ho to za chvilku semele no. Takže naučit to negativní

38

je ten ten vliv i těch lidí vlastně zas lidi můžou bejt negativní a to může mít jako dopady,

39

může mít samozřejmě dopady a jsem ty dopady měla, že jsem si to třeba fakt brala

40

osobně, že sem byla z toho rozmrzelá, že sem si říkala ježiš a proč ten člověk takhle

41

reagoval no a pak jsem si uvědomila, že to vlastně není vůbec o mě, ale že je to o nich a

42

a já se snažim vlastně tomu zamezovat takže, že snažim se bejt pozitivní říkat jim věci na

43

rovinu, zpětnou vazbu pozitivní i negativní a takovym jako lidskym přístupem, takže ta

44

negativita je to, že to může člověka vycucnout (smích)

45

J: A jak si se teda naučila na tom pracovat, že si to nebereš osobně?

46

C: Časem. Vyhořela jsem jednou, skončila jsem na kapačkách, takže možná ty kapačky

47

mi v těch čtyřiadvaceti pomohly…

48

J: ve čtyřiadvaceti letech?

49

C: ….no ve čtyřiadvaceti letech, jsem byla od rána do večera v tý personálce no a brala

50

jsem si práci tak osobně, že se mi to promítlo do střev a měla jsem náběh na zánět tenkýho

51

střeva, taková supr psychosomatika, takovej hezkej příklad ehm, takže zánět tenkýho

52

střeva, náběh na zánět slepáku no a rozháněli to pak kapačkama, podařilo se to a já už

53

sem se pak s prominutim na to všechno vysrala (smích) bylo to dobrý…., nebo teda

54

vykašlala, pojďme používat lepší slova na přepis. Takže pak jsem se rozhodla, nebrat to

55

tak osobně a říct si jo prostě lidi sou takový a makový práce prostě není zajíc a neuteče.

56

Práce i když něco uděláš, tak stejně přibyde druhý den, je to nekonečný proces a pokud
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57

já tam nejsem, tak prostě to není medicína, nikdo kvůli mně neumře. Takže spíš svůj

58

přístup jsem musela změnit.

59

J: A myslíš si, že na těch kapačkách jsi skončila z toho, že jsi se jako přetížila ten

60

organismus?

61

C: přetížila no

62

J: a nebo z toho, že jako vyloženě si psychosomaticky reagovala na ten na ten stres?

63

C: Oboje, oboje tak. Oboje. To byla kombinace obou, hm já jsem měla ještě hroznou

64

šéfku tehdy, která tam tyranizovala skoro všechny, já jsem to špatně nesla a ten člověk

65

mi přišel, že není na správným místě i, takže jakoby to okolí vnímat takhle to bylo taky

66

blbí. A tý práce bylo do toho hodně. Špatně placená práce. Byla to kombinace mnoha

67

faktorů tehdy.

68

J: Co si myslíš, že je na tý práci nejtěžší? Třeba i teďkon.

69

C: Teď? Trh. Všichni dou po prachách. (smích) Prachy. Aaa v rámci toho náboru v IT co

70

dělám já, tak stoprocentně rozmazlenost lidí, ah malá pokora, nevychovanost, takové

71

trendy, no a naopak to přetahování firem o lidi no. Takže člověk musí jako i v rámci firmy

72

zvyšovat benefity, bojovat, fakt jako a bejt hodně rychlej, takže teď už to neni, že

73

zareaguje člověk za den, teď už musí prostě během pár hodin reagovat to není jako….

74

J: A ty řešíš, řešíš tu personalistiku komplexně, nebo řešíš hlavně nábor, nebo jenom

75

nábor?

76

C: Hlavně nábor a pak co je třeba, protože moje funkce jakoby měla bejt hlavně nábor,

77

ale samozřejmě neni jako všude nikdy a dělám x dalších věcí včetně jakoby se snažim ty

78

lidi co naberu tak se je snažim udržet aby to nebylo. Samozřejmě pak dělám smlouvy,

79

připravuju teď referral program, zavádíme jako zajímavější finančně. Nějaký jakoby i

80

projekty v rámci střední evropy no. Takže cokoliv je třeba.

81

J: Ty jsi zmiňovala, že tě na tý práci baví vztahy.

82

C: Hmmm, LIDI. Lidi, vztahy (smích)

83

J: Á mn máš ty, jak ty prožíváš vztahy v tý práci, máš tam nějaký vztahy, nemyslim jenom

84

partnerský.
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85

C: Já tam mám vztahů. Já tam mám vztahů (smích). Ne, dobře, dobře, tak jako s itákama

86

je to těžší s těma jakoby developerama, oni jsou specifičtí, věci často neprožívají ty emoce

87

po nich stékají, nebo je vůbec nemají. Je to prostě určitá skupina lidí, takže je tam prostě

88

vždycky pár lidí kteří trochu víc mluví, tak s těma si ty vztahy buduju protože to de,

89

protože mluví, žejo (smích)

90

J: No a máš v práci třeba někoho kdo ti je třeba bližší? Nemusí to bejt jenom

91

C: jo mám mám

92

J: Iták

93

C: jo mám

94

J: ale třeba office manažerka.

95

C: Mám tam třeba 5 lidí, 6 lidí, tam je takovejch bližších, pak tam mám samozřejmě office

96

manažerku, která neni IT, takže to je jedna z lidí která není IT a je tam aspoň jako, sedí

97

se mnou v kanceláři, jinak já jsme tam sama celou dobu. Já jsem tam jediná jako na HR

98

takže aaa, ta je mi bližší, protože řešíme takové ty běžné lidské věci problémy včetně

99

špatně umytého záchodu, kolegy co si nemyjí ruce a podobně, takže (smích) takže jo i

100

takovýhle vtipy tam padaj. Pak samozřejmě jsou to i někteří američtí manageři, tam byl

101

jeden vice prezident který tam byl čas na takovym prodlouženým pracovní cestě

102

prodloužené, takže s nim to bylo bližší a jinak ah i vlastně v rámci jako IT kluků, jsou to

103

vlastně, jelikož je tam vyšší věková hranice, tak ty lidi maj rodiny, takže vesměs po práci

104

už utíkaj domů za rodinama, ale i je jich tam 5-6 lidí takovejch bližších.

105

J: A dalo by se říct, že je ti někdo vzdálenější ne v tom slova smyslu, že tě je jako jedno,

106

ale že ti vyloženě jako nesedne, nebo, že bys ho neměla ráda.

107

C: Určitě, najdou se tam dva takový lidi. No, ale to se všude najdou.

108

J: Jak jak tohle to bereš, nebo jak…

109

C: V pohodě, jsem se naučila s nima nějak komunikovat. Našla jsem mmm, trochu jinym

110

způsobem s nima komunikuju. Vim jako čemu se už vyvarovat v tý komunikaci, tak aby

111

to pochopili, a vim, že už si od nich nemusim nic brát osobně, že oni to tak nemyslí, že

112

prostě jsou takový a že se jim musí věci říkat trochu jinak, takže jsem se naučila a jako
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113

vlastně už mi ani nevadí. (smích) mi vadili ze začátku, než jsem než jsem našla tu cestu

114

jak s nima komunikovat.

115

J: A je to pro tebe těžší v tý práci?

116

C: Ne už ne. Ze začátku to bylo samozřejmě, jak sem tam byla sama, vlastně nebyl tam

117

nikdo s kym sem mohla konzultovat i ty svoje dennodenní problémy protože manažerku

118

mám v Americe a ta se probouzí ve 4 odpoledne až, nebo ve 3 vstává, tak jakoby to bylo

119

těžší v rámci tý samoty a tý izolovanosti. No, ale pak vlastně sem si i s nima našla nějakou

120

cestu a jako nejsou to lidi se kterýma bych šla jako na pivo, nebo bych je vyhledávala, ale

121

prostě máme v pohodě pracovní vztah a neiritujeme se vzájemně pokud teda ten člověk

122

nedělá, nějaký fakt hlouposti, ale to se snažim potom si s nim vyříkat.

123

J: Zažilas vyloženě někoho, že by to pro tebe bylo těžký s nim pracovat?

124

C: Mhm

125

J: Nebo žes musela odejít kvůli tomu člověku, protože si s nim prostě nezvládla pracovat?

126

C: Ehm, určitě. V jedný práci to byla žena, v další práci to byl muž. Tam prostě ta

127

společná řeč se nedala najít a bylo to jednoduše prostě jiný nastavení a bylo to jakoby

128

jejich povahou. To člověk jakoby nezmění nemá cenu to měnit a pokud je ta možnost

129

toho výběru. A z tý první práce teda to byla propuštěná ta osoba protože ta nefungovala

130

s nikym a v tý druhý práci ten člověk zůstal a nevim.

131

J: A dá se říct, ale že teda tydlety osobní antipatie tě omezovaly v tý práci natolik, že si

132

musela odejít?

133

C: Ne tam bylo víc faktorů, to nebylo jakože bych odcházela jenom kvůli tomu. To

134

absolutně ne. Vlastně v tý druhý práci tam sem se tam toho jakoby nefungovalo víc tam

135

žejo finanční faktor vzhledem ah vzhledem k trhu. Protože jednoduše mě přetáhla větší

136

firma, nabídla mi aa jiný možnosti, jinej vývoj, byla to i náplň práce Takže spíš to, že se

137

nenašla společná řeč úplně se šéfem tehdy tak to byl jeden z důvodů, ale věřim, že kdyby

138

tam bylo všechno supr a sedlo si to, tak to nějak vyřešíme, ale já bych spíš musela chtít,

139

takže spíš to bylo jakoby k tomu všemu.

140

J: A byl to byl to teda šéf?

80

141

C: No tamto byla kolegyně, tamto byl šéf.

142

J: Ahm A ta kolegyně byla oproti tobě v jakym vztahu?

143

C: To byla moje h spolupracovnice jako hiring manažerka no a bohužel jakoby nevlastní

144

zřejmě nevlastní dcera tehdejšího nejvyššího, takže si mohla dovolit co chtěla byla velmi

145

jako agresivní, sprostá a chovala se ke všem jako s velkou neúctou. Tam jí pak vyhodili

146

no (úsměv povzdech) Když už on potom odpadl ten nevyšší šéf, tak už nebyl důvod ji

147

tam nechávat no.

148

J: A tam to teda taky bylo v rámci víc faktorů, nebo tam si odešla vyloženě kvůli ní?

149

C: Ne tam sem odešla vlastně tehdy kvůli rozpadu HR našeho oddělení. Tam nabrala se

150

šéfka, která vlastně by mi nevadila, kdyby nebyla tak neschopná, bohužel a vzhledem

151

k tomu, že odcházeli moji kolegové, nám se tam úplně rozpadl tým. To bylo hrozně

152

smutný vlastně. My sme do toho strašně moc dali tehdy a všichni jeden po jednom

153

odcházeli no a mě už se v tom prostředí nechtělo být ani a to byl člověk kterej na tebe

154

házel chyby svoje a nic neřešil, jenom seděl a jedl. To prostě nebyl schopnej komunikovat

155

z očí do očí, byli jsme tam čtyři a všichni jsme odešli, takže to nemělo ani smysl zůstávat

156

v takovym prostředí upřímně no, ale jako vlastně ten člověk ve mně vůbec nic

157

nevyvolával žádný emoce, já sem věděla, že ten člověk není na správnym místě, ale to

158

vlastně nebyla její chyba to byla chyba toho kdo jí tam tehdy vybral, takže žádná zášť

159

tam jakoby nebyla no, nebyl to zlej člověk tak a tamta kolegyně tehdy byla zlá to bylo

160

špatný. To byl zákeřňák no. To se mi nebude chtít přepisovat bejt tebou. Takový keci

161

(smích)

162

J: Budu přepisovat všechno (úsměv)

163

C: jo dobře, super (smích)

164

J: Já se přesunu teda k současnosti a zeptám se tě jak hledáš nový lidi?

165

C: No všude.

166

J: Sama si zmínila, že doba je zlá.

167

C: No doba je zlá, klidně na párty. Kdekoliv ehm ať už sou to klasický nástroje, nebo

168

webovky co znáš, tak ty personálky, můžou to být ….včetně techloopu, a těchle platforem
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169

a, ale hodně Linkedin, hodně tlačim na doporučení kandidátů. Musím říct, že máme štěstí

170

jako v reakcích.

171

J: mhm a v reakcích jako na inzerát?

172

C: V reakcích na inzeráty ah, hodně mi reagujou lidi přes Linkedin, jako když třeba něco

173

postnu, nebo tak, tak mi zareagují i jako do zpráv osobních. To je fajn. Nemám čas na

174

takový ty vychytávky cos mi tehdy ukazovala (smích) ty různý HUBy a různý ty jako

175

special IT věci, to u těhle lidí jako vesměs…jsou to už jako vyšší Iťáci za hodně peněz,

176

takže prostě oni se hlásí většinou i sami a hlavně jsou to na fulltime kontrakty, takže je to

177

trošičku jiný na hlavní pracovní poměr v překladu pro neznalé angličtiny pardon (úsměv)

178

a takže ahm takže takhle no jako je to ve směs opravdu jako mix. Jsem i na jobsech

179

odkrývala nějaký životopisy, třeba startupy vůbec nepoužívám. Startup taky nejsme no.

180

J: Čím myslíš, že to je, že ti takhle se vlastně lidi ozývají sami? Hm, nebo neozývají se,

181

že ti reagujou na ty zprávy.

182

C: Já se snažim hodně pracovat na nějakým aspoň employer brandingu v rámci kandidátů,

183

aby fakt odcházeli a byli řekli si jo to bylo fajn. Prostě tak doporučim někoho dalšího jo.

184

Mám dobrý vztah s personálkami, vlastně používám hlavně teď jako jednu. Byla tam

185

druhá kterou jsme měli jako dřív a ta mi teď nějak nereaguje, ale používám ještě jednu a

186

s tou prostě mám dobrý vztahy a snažim se snažim se, aby jako šířila tu atmosféru dál a

187

že se hlásí, pak tam máme ten referral program kde vlastně mi teď doporučil jeden kluk

188

čtyři kamarády na jednu pozici a já jim vždycky volám nějak jim představim firmu a voni

189

jo to zní supr to zní jako, že ste nadšená a tak, takže to že maj jakoby chuť pokračovat

190

přisuzuju tomu, že i já jsem tam spokojená. Já jsem spokojená, umim to jakoby

191

odprezentovat dál a prodat.

192

J: Co to je referral program?

193

C: A děkuji, doporuč svého přítele kamaráda, nebo bývalého kolegu a za to pak dostane

194

daný člověk, nebo zaměstnanec odměnu po zkušební době. Zase závisí podle toho co je

195

to za pozici.

196

J: Takže je to prostě přiveď kamaráda?

197

C: ano.
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198

J: Oslovuješ nějaký lidi sama?

199

C: Hm, oslovuji, Linkedin, klasicky, a pak ten techloop ještě. A nebo pak, případně jdu

200

taky, že se zeptám jakoby v kuloárech svých zmáných možná, nebo se zeptám hele neznáš

201

někoho kdo, dělá to a to, nebo fakt se ptám i v baru, když vidim, že je tam nějakej iták se

202

zeptám co děláš. No a pak se to rozvine, třeba nějak víc.

203

J: Jak se u toho cejtíš když takhle lovíš lidi doslova na ulici.

204

C: V pohodě protože u toho mám v sobě většinou alkohol (smích) v tom baru je to docela

205

jednoduchý. To neni úplně že bych na ulici stála a lovila lidi. Jakože nový prostor a tak

206

kdo si, ale je to spíš v baru ňákym v kruhu přátel a hele já znám někoho a já znám někoho,

207

tak se vždycky zeptám takže takhle to funguje.

208

J: Takže i po práci pracuješ vlastně jako na večírku.

209

C: No tak nějak no.

210

J: Nevypínáš, ale furt jedeš.

211

C: No to já jsem vyplá, to je v pohodě, to já se zmínim, a řikám hele tak kdyžtak mi napiš

212

až budu v práci teď to nebudeme řešit, ale máme todle poď k nám a máme takovýhle

213

výhody a benefity poď to zkusit, hodil by ses nám tam a tak. Takže tak.

214

J: V rámci takhle toho oslovování, nebo hledání nových lidí byla si nucená ať už zvenku,

215

nebo zevnitř přistoupit k nějaký manipulaci?

216

C: J: Manipulaci? Jako možná zkus nějaký příklad, protože se snažim…

217

J: Na tom večírku, mrknout na něj a….

218

C: Pokud to dělám tak to nedělám cíleně, upřímně, takže to dělám přirozeně ani o tom

219

nevim. Takže že by mě do toho někdo nutil to ne. To ne, to určitě ne. A pokud, tak mě ta

220

práce baví a pokud tohle dělám tak to nedělám nuceně a nemanipuluju cíleně.

221

J: Takže prostě nějaký takový to jako přikrášlit ty věci a …

222

C: To ne. To já to řikám na rovinu, já to řikám velmi na rovinu, řeknu hele jako je to

223

korporát, třeba tě tam něco bude štvát není všechno jako růžový krásný, určitě nějakej

224

proces tě tam nebude bavit. Určitě se tam taky najde někdo kdo tě bude štvát, ale jako já
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225

jsem spokojená a možná řeknu ti důvody proč jsem si to vybrala já tu práci a zvaž si to a

226

takovýho a takovýho hiring managera mám a ten se kterym to nabírám je prostě super a

227

tak a zvaž si to. Protože ty lidi sou tam super. Jako ty hiring manageři sou fakt jako skvělý

228

a vlastně všichni z nich, kdyby se někdo z nich měl stát mym šéfem tak mi to vůbec

229

nebude vadit kdyby mi přehodili managera sem s tim v pohodě.

230

J: Takže vlastně prodáváš to čemu sama věříš.

231

C: No, ano.

232

J: Aniž bys to musela nějak přikrášlovat, nebo upravovat.

233

C: Ano souhlas.

234

J: Když se teda zadaří a toho člověka ulovíš na pohovor, tak jak prožíváš pohovory, jak

235

ti u toho je?

236

C: Tak jako normálně už no, už tam nějaký prožívání. Samozřejmě když je tam někdo

237

kdo se mnou jako flirtuje a tak, tak si řikám jako ježiš jako to teď jako vrátit zpátky

238

samozřejmě do toho profesionálna, tak musim nasadit trochu takovou jako tvrdou masku

239

trošku abychom si zachovali nějaký odstup trošku aby neházel vtípky nebo tak. Nebo ve

240

finále když mi řekne, že de po penězích, tak se mi úplně sevře hrdlo i když vim že jako

241

platíme dobře a já úplně nechci prioritně hledat lidi co jdou fakt čistě po penězích a nic

242

jinýho je nezajímá než ty prachy prostě a nic víc, takže to jako prožívám těžce.

243

J: A prožíváš to teda osobně.

244

C: Tohle, no jako určitě v tomhle sem zainteresovaná protože, chci aby tam ty lidi se cítili

245

dobře jako i s těmi budoucími kolegy no spíš to jakoby cítim tak že si řikám tyjo tak ten

246

prostě nikdy nic neudělá pro toho druhýho časem, řikám si tyjo a většinou se mi teda tahle

247

intuice jakoby mmm ukazuje. Teď sem třeba poslal nabídku a ten člověk to odmítl,

248

protože já sem věděla už po pohovoru, že pude po penězích a i když platíme fakt dobře,

249

že pude i po .. po statusu, takže když mi řekl, že jako u nás všechny jako propouštěj u nás

250

všechny a, ale oni mě udělaj managerem teď, tak sem věděla, že prostě pude po tý pozici

251

a taky že šel, odmítl to z toho důvodu no, že ho udělají manažerem i když všichni vlastně,

252

mezi slepými jednooký králem, takže to sem říkala jo vlastně je to dobře, že ten člověk

253

nenastoupí, takže já to prožívám tak polovičatě osobně v tu chvíli jako si řikám no, ale
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254

jako víte co, to je hezký ty peníze, ale to je tak krátkodobá jako věc, takže když třeba vám

255

nabídne za dva týdny jiná firma prostě o deset tisíc víc tak pudete, takže jako já je spíš

256

chalanguju pak jako že, aaa takže pohovory prožívám. Prožívám je tak jakoby příjemně

257

bych řekla, příjemně. Snažim se vždycky lépe obléknout, učesat, namalovat, upravit se,

258

abych reprezentovala, připravit jim kávičku, vodu, sušenku, když je k dispozici. Pak jim

259

udělám, pak je provedu, ukážu jim jak co funguje. Přiblížim jim jak funguje taková ta

260

denní práce. Co tam máme za lidi i aby viděli co je může čekat a tak. Takže jo prožívám

261

je jako tak příjemně už. Určitě ze začátku byl stres protože v personální agentuře nás

262

tlačili mít prostě třeba 4 i 5 pohovorů denně, jo tam to bylo fakt masakr. A teď já už si to

263

užívám protože to sou většinou seniorní lidi a každej ten člověk je jinej. Dost často se jim

264

musíme přizpůsobovat jako smlouvou a synergii a tak. Takže je to vlastně takový

265

příjemný. Tak.

266

J: Cítíš, že ti to něco dává protože zmiňuješ, že to jsou seniorní lidi?

267

C: Pokaždý mi to něco dává. Pokaždý ať už je to aa nějaký informace o tom člověku, o

268

tom co i dělají, protože se bavíme i neformálně samozřejmě. Taky mi dávají informace o

269

tom jaké jsou jednotlivé národnosti třeba. I to jak se jako chovají, jak interagují s dalšíma

270

lidma. Že dává mi to takový povědomí jaký ty lidi sou a co je i baví, co je jejich motivace.

271

A co se děje i na trhu jako dává mi to takovou informaci, co se děje v jiných firmách,

272

samozřejmě jsem zvědavá, tak se ptám, že jo. Tak je dobrý vědět na čem je konkurence,

273

vlastně co se tam děje kde bych mohla tahat lidi případně a tak. Takže určitě mi to určitě

274

obohacuje, každý člověk. Teď třeba sem nabrala kandidáta který nastupuje 1.5. Měli sme

275

firemní večeři a my tam zveme i nováčky který maj nastoupit, ještě nenastoupili ty lidi.

276

No a teď mi psal zprávu my sme se bavili na večeři ve čtvrtek bavili o tom že pojedu na

277

festival, říkal ti seženu lístek a já ne to je v pohodě jako to ste hodný, ale to nemusíte. Né

278

já ti seženu lístek, tak sme si teda, pak sem mu nabídla tykání teda a no dneska mi posílá

279

smsku že mi ten lístek na festival zařídil a ani nebylo v tom nic jako sexuálního a takový.

280

On ví, že mám partnera, on má taky partnerku a říká hele mě to stojí jeden hovor do

281

Německa já ti to zařídim. Teď mi píše já sem tě dal na guest list. A to je festival kde je

282

tombola kde sou takový věci kde se člověk nedostane, takže ten člověk který ještě

283

nenastoupil člověk který si mě prý pamatuje z předchozích firem, že mi odmítl nabídku

284

prý v (bývalý zaměstnavatel), když jsem byla, že si mě pamatuje, že mi řekl že ne a pak

285

že mě odmítl ještě jednou v další firmě tak říkal já už jsme vám to musel akceptovat víte
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286

co, tak nevim jestli se nerevanžuje že mě dvakrát poslal do háje, každopádně je to hrozně

287

takový milý a osvěžující jako musim říct že tohle je i milý když teda kandidát který mi

288

řekl víte co i když to nedopadne tak to byla supr komunikace s váma, děkuju.

289

J: Cejtíš v tom tu satisfakci i když jakoby ten výsledek není hmatatelnej i když tam není

290

ten nástup.

291

C: No určitě já sem ráda, já sem ráda i těm lidem jako děkuju teď to třeba taky nedopadlo

292

já řikám je mi to hrozně líto, nedopadlo to z toho a toho důvodu a on jo to je prostě

293

v pohodě to se stává a já jsme fakt jako rád že mám tu zkušenost s váma takovou, bylo to

294

fajn. A i to že si mě kandidáti pamatují z předchozích firem je vlastně fajn no i když jsem

295

třeba byla blond a o deset kilo těžší. To je super, o 15, hrozně příjemný, taková satisfakce

296

a to mě hrozně těší. Kdo ví co jsem tam předváděla na tom pohovoru a najednou se mi

297

rozepla třeba košile omylem ale je to fajn. Je to příjemné jsem za to ráda.

298

J: A zmínila jsi intuici, takže dáváš na intuici?

299

C: Dávám taky. Dávám taky. No na pocit, ale jsou lidi vedle kterých se mi špatně sedí

300

jenom, jakoby určitou energii hodně negativní což jakoby není hmatatelný nedá se to

301

popsat jako víš, že to nebude dobré do týmu, že ten člověk bude jako problémový, takže

302

pak jako na kost jako o těch věcech a vyptáváš se jakoby už jiné věci v rámci konfliktu

303

na pracovišti a tak dále jak to řešil a tak dál a samotný sezení vedle toho člověka je někdy

304

problém ale to je velmi výjimečný stav a to zaklepu se mi často nestává.

305

J: Jak ti potom je když ty lidi zamítáš?

306

C: Když si s nima udělám nějaký vztah už na tom pohovoru, tak mi to je ještě víc líto

307

dycky. Ježiš ten by byl super do týmu škoda, že nemá ty a ty zkušenosti. No nevadí, jako

308

s lítostí a na rovinu jim to říkám vždycky je mi tak jako smutno vždycky chvilkově. Já už

309

umím se od toho odprostit, vím, že ty lidi si najdu jinou práci. Určitě to mělo nějaký

310

důvod. To je takový ezo hodně, ale že to mělo nějaký důvod třeba že prostě tady nebudou

311

s náma, že pokud tak že se potkáme třeba v budoucnu, že jako není všem dnům konec.

312

Že když se naučí pořádně Javu tak za dva roky bude třeba u nás a za víc peněz takže lépe

313

pro něj.

314

J: Jakou proto zamítání volíš formu?
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315

C: U lidí co vím, že nezvedají telefony. Co nikdy nemají čas mi zvednout telefon, tak

316

posílám emaily a snažím se teda volat prioritně, ale jako ty chlapi to je, mám čas po

317

sedmé, dobře tak mi napište email, dobře no takže je to vesměs, tak buďto volám anebo

318

posílám email, hrozně záleží, je člověk od člověka.

319

J: Takže se přizpůsobuje ještě mi lidem co oni preferujou. Kdy bylo na tobě?

320

C: Je mi to jedno.

321

J: Je ti to jedno?

322

C: Je mi to jedno. Klidně osobně. Kdyby to bylo na mně, tak osobně přijďte já vám to

323

povím. J: Fakt? Nebylo by to pro tebe nepříjemný?

324

C: Ne a bylo by fajn, kdyby tam byl ten manažer a řekl mu proč ne nejlíp. Třeba by mu

325

to tomu člověku pomohlo prostě no, ale to už by jsme byli v nějakém rozboru pomalu, to

326

by asi nikdo nestíhal, ale myslím jako, že by to bylo fajn, ale to je hrozná časová dotace

327

no.

328

J: A v tuhle tu chvíli teda voláš, nebo posíláš mail. A vysvětluješ těm lidem proč ne?

329

C: Vysvětluju vysvětluju vysvětluju, teď naposled to byl kluk strašně milý super ňákej

330

brazilec prostě mi říkal já nemám znalost v tom a v tom a já jsem mu to potom řekla to

331

nemá význam jako my fakt potřebujeme silnou znalost v daný technologii. Já mu říkám,

332

prostě hele jako omlouvám se jste fajn. Byl to skvělý hovor. Moc vám děkuji nejde to no.

333

Samozřejmě někdy si chatujeme ještě přes LinkedIn, takže jako si jsi chatujem i přes

334

Skype vlastně. různě takže používám různé metody no, ale takže říkám i důvody já jim

335

to ráda říkám jo když tam není chemie tak to řeknu na rovinu prostě nebyla tam ta

336

pracovní chemie.

337

J: Jak tomu ty itáci rozumí?

338

C: V pohodě. Prostě jsme si nesedli hm hm a oni mi většinou potvrdí, že to bylo i z jejich

339

strany, že si nesedli.

340

J: Dáváš jim tam třeba i jako nějakou pozitivní zpětnou vazbu?

341

C: Hm vždycky.

342

J: A i u těch kde to není?
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343

C: Ne ne ne vždycky ne. Ale po přeju mu hodně štěstí aspoň jako. Snažím se to uzavřít

344

jako mile, když i když ten člověk je negativní jak blázen úplně jako šíleně všechno špatně,

345

popřeji hodně štěstí a že doufám že najde uplatnění ať najde uplatnění prostě někde jinde.

346

Snažím se to uzavřít jako vždycky pozitivně a že mu děkuju za čas a tak. Takže jako

347

uzavírám to tím stylem aspoň tak no oni většinou jako ty hodně negativní lidi nechtějí

348

vysvětlení.

349

J: hm Takže jako všechno bylo hodně špatný. Tak vám přeji hodně štěstí.

350

C: To ne prostě chybělo nám to a to nesedlo to v tom a tom, ale ještě jednou moc děkuji

351

a cením si toho, že jste si na nás našel vůbec čas. Vím že toho máte hodně. No a většinou

352

napíšou jenom díky, sent from my iPhone. Dík tak čau no.

353

J: Podílí se i na adaptaci nováčku? Když ti ten člověk akceptuje a nastoupí.

354

C: Oficiálně ne. Ale jinak jo. Já se pořád ptám jestli je všechno v pohodě. Ta adaptace je

355

u nás, jelikož jsem tam sama na HR, fakt jako sama, sama v tom kanclu a zbytek je vlastně

356

v úplně jiný kanceláři a je to pod jinou firmou, je to roztříštěný. A jelikož mám být čistě

357

recruiter tak samozřejmě nejsem dělám i onboarding. Takže adaptace. Já jsem k dispozici,

358

přijďte, zařizuju pomáhám i Business tripy zařizovat, aby dostali i zálohu na pracovní

359

cestu a takové věci. Takže jo a i jakoby tlačím manažery tomu aby si našli čas v rámci

360

zkušební doby, aby si sedli a řekli si jo je to v pohodě. Ten člověk jako performuje, nebo

361

jako jak to říct česky plní své úkoly jak má, nebo neplní. Jo a pak prostě ať to zhodnotí

362

jako předtím koncem zkušebky. A to jsou američani, kteří vlastně to mají vždycky jiný.

363

Takže se jim to furt musí připomínat. A říkat jim jak to chodí tady. Takže ta starost tam

364

je, plus já zmiňuji kdyby cokoli napiš, přijď, zaťukej, zavolej cokoli. Takže jo.

365

J: Takže vlastně děláš adaptaci nováčků, aniž by to bylo v popisu tvé práce.

366

C: Ano, tak není, není no.

367

J: Proč to děláš?

368

C: Protože chci, aby tam s námi byly ty lidi, když už na tom je tolik práce, tolik úsilí, tolik

369

času všech lidí. Tak aby to přišlo vniveč. Kdyby ty lidi odešli v rámci zkušebky, né.

370

Kdyby se jim tam nelíbilo.
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371

Kdyby jim něco chybělo. Nikdo to neřešil všichni na něj kašlali. Takže já chci prostě tu

372

svojí práci dotáhnout. Není to prostě že je neberu a jdeme dál. Ten proces výrobní, nebo

373

adaptací je delší než jako naberu a čau. Takže já chci dělat hezký pracovní prostředí pro

374

všechny, aby ty lidi fakt tam byli spokojený, aby to byla věc, kde lidi bude těšit pracovat.

375

A když se tam děje občas, něco třeba mají hodně práce jsou vyřízení, tak aby tam měli

376

kolegy kteří jim pomůžou. Třeba šéfy, kteří jim řeknou hele to bude v pohodě. No takže

377

je chci je tam udržet proto to dělám. A chci, aby se cítili dobře.

378

J: Máš nějakou šanci to ovlivnit aby se cítili dobře?

379

C: Mám, mám. Začalo to teda určitě tím, že jsem zavedla to ovoce na pracovišti co jsem

380

zažila u předchozích asi čtyřech zaměstnavatelů. Jídlo na pracovišti, jídlo a cukr je super

381

jako věc. Občerstvení. Takže pak jsme vyměnili třeba kávu. Taky jsem nebrala Office

382

manažerku. Já jsem dělala původně jakoby Office management na začátku. Na to tam

383

nikdo nebyl, v rámci i jakoby pořádání nějakých firemních akcí. To jsem se jakoby se

384

snažila potom. Samozřejmě ovlivňuju i to i manažeři ty, kteří nejsou úplně jako, že jsou

385

daleko. Tak je to někdy těžší. Připomínám hele má narozeniny, popřej mu, nebo děje se

386

tam to a to. Teď se jsou těhotný, nebo něco takového, popřeji hodně štěstí. Takže snažim

387

se je trochu jako instruovat, jako jim radit, protože já sem jim při ruce těm lidem.

388

Samozřejmě jelikož oni jsou v americe většinou ty manageři ty věci nevidí. Tak pomáhat

389

jim s těmi lidmi. No a ovlivnit ještě jak dál. No určitě, naslouchat co se děje. Když něco

390

řeší, tak jim dát vědět, že je vůbec někdo poslouchá, že se to řeší. Protože, ignorace je to

391

nejhorší samozřejmě a komunikace základ. Takže ve chvíli kdy zjistí, že je někdo ignoruje

392

tak, neocenění je fakt jako blbý v práci.

393

J: Probíhaj u vás nějaké hodnotící pohovory?

394

C: Probíhají a v rámci zhodnocení, jakoby ročního já to řeknu anglicky salary review.

395

Každý rok se jakoby zhodnocuje, jak ten člověk plní cíle. Jak mu to šlo. Probíhá tam

396

nějaké zvyšování platu případně, nějaké povýšení do vyšší role a tak dále. Takže určitě

397

to probíhá. Každý manager má vlastně one-to-one se svým zaměstnancem, nebo no se

398

svým zaměstnancem. Já mám třeba jedno teď večer na nastavování cílů na 2018 s šéfkou.

399

No tak si tam vypiš nějaké cíle, trochu se na to podíváme. Tak mi to dej do mailu. Já moc

400

ráda věci dlouhý jako nemám, takže to mi sedí. Tak jsem tam dala body. Tak jsem byla

401

ráda, že se mi to hodilo, právě takže super. Už nevím co tam psát samozřejmě, takže jsem
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402

jí psala jestli jsem vůbec na té správné cestě. Je to forma komunikace. Jo hele chybí ti

403

tam něco. Tak tam dopiš tohle ještě no a je to. Je to prostě klasický rozhovor, úplně

404

v pořádku, mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.

405

J: A u ostatních lidí se toho teda nezúčastňuješ?

406

C: Ne, ne tam se HR vůbec ne zúčastňuje. Pokud by je problém a je třeba řešit nějaké

407

jakoby osobní, nebo pokud by byly nějaké zaměstnanecký problémy, že někdo nechodí

408

do práce, nebo něco takového, tak to už se zúčastňuje HR, ale já bych to nebyla, byla by

409

to naše HR Business manažerka. Takže já bych měla dělat jako fakt ten recruitment, který

410

jako nedělám čistě ono. Tam se to jinak tam se neúčastní HR no.

411

J: Zmínila si, že v rámci toho jak chceš, aby tam ty lidi byly spokojený, tak si tam zavedla

412

ovoce jídlo, cukr, podílíš se na výběru benefitu teda?

413

C: V rámci toho jsem se podílela. Jsme si tam zavedli hudbu, když jsem nastoupila, tak

414

tam bylo hrozné ticho jak nás tam bylo málo. Určitě, ale to nastavení je z naší jakoby

415

legální entity z té druhé firmy a ty benefity jsou hodně bohatý, takže to tedy nemá ani

416

moc nic cenu něco ovlivňovat. Takže já sem mohla ovlivnit fakt jenom to jídlo a pití a

417

pak moje kolegyně Office manažerka samozřejmě to kafe a tak dále. Takže úplně ne, ale

418

jsem o tom informovaná.

419

J: Takže nějaké benefity máte nastavený z centrály.

420

C: ano tak tak a nějaký menší si tam můžeme ovlivňovat. Takže jsou to ty menší team

421

building aktivity a tak dále.

422

J: Podle čeho to vybíráš?

423

C: Pocitově spíš, jakoby, že my jsme dělali i to, že jsme posílali nějaké dotazníky. Takže

424

dotazníky, pocitově, lidí jsme se ptali osobně v kuchyňce, takový ty small-talky, že fakt

425

se ptáš, mluvíš. Nebo posíláš ty dotazníky. Samozřejmě že šéf to pak musí schválit ještě,

426

protože je to z jeho budgetu, takže prachy.

427

J: Máte tam v rámci toho i nějaký vzdělávání, nebo máte to rozlišení benefity a

428

vzdělávání?
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429

C: Jo to úplně mimo, to je na každém týmu. Takže pokud má někdo zájem třeba jet na

430

konferenci. Ať už třeba teď někdo byl ve Vegas na konferenci. Prostě přijde a řekne chci

431

do Vegas na IT konferenci, je na to budget, není? Jo je, tak leť. Takže takhle to tam

432

funguje.

433

J: Takže z vlastní iniciativy když si něco najdou.

434

C: No, ne všichni chtějí někam jet, koho to nezajímá tak si najdou nějaké kurzy, jelikož

435

ty manažeři sedí všichni dál, jenom teď byla povýšena jedna kolegyně co to řeší takže

436

jako Ad hoc.

437

J: Takže nemáte nastavený nějaký vzdělávací systém?

438

Jako je tam nějaký vzdělávací systém, ale je to fakt hodně dobrovolný a třeba u těch itáků

439

jako já třeba to úplně do toho nevidím. Ale vím, že oni mají systém mají tam hrozně moc

440

kurzů a tak když nějakou technologii se musí doučit tak samozřejmě manager řekne hele

441

posílám ti tam na ten na ten kurz. Jo a vždycky je to po dohodě, vždycky je to hele budeš,

442

bude to součástí tvojí práce. Měl by ses to naučit. Jo a já bych tě rád poslal na kurz. Takhle

443

to funguje, nejsou tam žádné hromadné akce. Nás je fakt málo zatím, do třiceti takže to

444

možná přijde všechno. To je fakt jako vývoj.

445

J: Tak jo když se úplně nepodaří ta tvoje snaha aby se tam všem líbilo a nebo naopak

446

když někdo neplní ty svoje normy, tak jsi součástí, nebo byla jsi součástí taky nějakého

447

outplacementu?

448

C: Nejsem, sem o tom informovaná co se děje, ale nejsem toho součástí já si spíš udělám

449

pipelinu, nebo jak to říct česky, prostě si připravuju kandidáty pro případné znovu

450

obsazení pozice, kdyby cokoli, aby nevznikaly velké prostoje v rámci jako zaplnění

451

pozice. Takže v rámci toho náboru to já si dělám v hlavě, nebo si dělám seznam lidí, kteří

452

kdyby to nevyšlo a ten člověk fakt jako v rámci nějakého plánu ročního, jakoby shořel

453

abych tu díru mohla zaplnit.

454

J: Stalo se ti třeba předchozí práci že by jsi byla v pozici že by se někomu musela dát

455

výpověď? C: Ne ne, nebyla, nedělala jsem výpovědi. Já jsem dělala tu radostnou činnost.

456

Já jsem ty lidi nabírala a motivovala a pak zamítla to bylo horší samozřejmě.
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457

J: A v rámci za těch vztahů na pracovišti, když tu výpověď nedáváš, ale minimálně jsi

458

součástí toho, že ten člověk odejde z týmu, tak ovlivňuje tě teda, jestli ten člověk ti byl

459

bližší, nebo vzdálenější, nebo si ho neměla ráda?

460

C: Tak určitě, když jsem ho měla ráda, tak je mi to líto, ale když lidi odchází, většinou je

461

tam nějaký důvod a nějaký jakoby dost podstatný důvod, proč ty lidi odcházeli, i v tý

462

předchozí firmě vlastně jakoby. Takže jakoby, já jsem se vždycky zeptala proč, jestli se

463

s tim dá něco dělat? Taky jsem se ptala, většinou já jsem to věděla už dýl, před tim, že

464

tam je něco co se třeba nedá změnit, že ten člověk chodí třeba na pohovory, věděla jsem

465

vždycky, že se mu něco nelíbí, věděla jsem, že se to třeba nedá změnit, že si nesedli

466

s managerem u těch předchozích prací. Věděla jsem že mu nepřidali, takže já jsem o tom

467

byla informovaná už od těch lidí samotných. Protože jsem je dost často nabírala, takže

468

oni ke mně měli tu důvěru a šli za mnou a řekli hele (jméno) já už to nedávám. Nebo

469

(jméno) děje se to a to. Co mám dělat? Takže my jsme to jako probírali a řešili jsme co

470

by mohl, co by se dalo udělat a já jsem samozřejmě v tu chvíli informovala managery a

471

řešila jsem s nimi co dělat dřív než by mohlo být pozdě. Když jsem viděla, že ten člověk

472

je nějaký špatný, nějaký jako sinalý. Já jsem za nim sama šla a ptala se hele jsi v pohodě?

473

Děje se něco, můžu něco udělat? Takže takový jako lidskej přístup spíš. Už jsem dost

474

často když už dali tu výpověď, tak jsem to věděla dřív než ten manager no. A v tý době

475

už jsme to věděli na HR už jako všichni.

476

J: Byla jsi třeba jako HR v situaci kdy jsi věděla, že jakoby někdo z těch tvých blízkých

477

tu výpověď má dostat a ty z profesionálního hlediska si mu to nemohla říct, ale z toho

478

lidskýho smu chtěla říct jako…

479

C: Ne nestalo, nestalo se mi to, ne ne to ne.

480

J: A v rámci těch vztahů. Když teda máš v práci někoho kdo je ti blízkej, jak jsi říkala, že

481

tam máte ty rozhovory, které nejsou úplně pracovní, tak zůstáváš v kontaktu s těma lidma

482

i po odchodu?

483

C: Jo zůstávám i když je to už omezenější, samozřejmě, protože každý máme osobní

484

život, hromadu práce, prostě je toho hrozně moc. Prostě nějaká interakce tam určitě

485

nastává a jednou za čas se určitě potkáme, je to jako s těhotnými kámoškama, žijou už

486

prostě jinde, ale nějaká interakce tam zůstává. Takže (smích) Jo je to škoda, jakoby úplně

487

přepnout a no jako já se snažím. I když je to samozřejmě taky omezeně a záleží vlastně i
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488

na období, teď byla zima, vlastně hrozná zima, fakt nikam se mi nechtělo chodit. Takže

489

jak se oteplí, tak uvidím víc bývalých kolegů, až bude pěkně, takže tak.

490

J: Takže by se dalo říct že prostě, nějaký ten přátelský vztah tam zůstává?

491

C: Jo stoprocentně

492

J: A není to jenom o dobrých kolegiálních vztazích, ale že jakoby opravdu…

493

C: Já jsem to vždycky tak měla

494

J: navazuješ přátelství?

495

C: Já jako ráda, já obecně lidem věřim. Pak když mě teda zklamou je to horší jsem pak

496

taková smutná, z těch kteří mě nezklamou tak s nimi zůstávám v kontaktu a jsem za to

497

ráda.

498

J: Tak jo já ti moc děkuju.

499

C: Ještě teď zjistím že se to ne nahrávalo ne?

500

J: Ještě poslední otázka, jestli si s tou svojí volbou spokojená?

501

C: Jo rozhodně.

502

J: Že jsi u té personalistiky zůstala. A že kdyby si teď měla možnost se vrátit zpátky

503

rozhodnout se jinak to něco jiného?

504

C: Tak určitě bych šla na uměleckou školu, pak bych toho litovala, protože bych si třeba

505

nevydělala žádné peníze. Takže tomu uměleckému směru se můžu věnovat jakoby po

506

pracovní době. Ale jo já jsem spokojená, vlastně úplně toho nelituji, možná na tý

507

umělecké škole by byla větší zábava než jsem měla teď. Ale jo já jsem docela ráda že

508

mám docela praktický jako vzdělání v osobním životě si pak vybíjím ty svoje zájmy a tak

509

dále a pak jako ten pragmatický základ, ten je dobrej v životě si myslím. Takže jo jsem

510

ráda. Teď jsem našla zaměstnavatele se kterým jsem fakt spokojená a doufám že i on se

511

mnou, uvidíme ve čtvrtek na hodnotícím pohovoru se svojí šéfkou. Ale mám skvělou
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512

šéfku, prostě úplně skvělá ženská. A a ty lidi taky jsou fajn. Takže jo jsem s tím spokojená

513

s tím výběrem.

514

J: Ale vlastně to prakticky vzdělání bylo vlastně před tou kariérou

515

C: Ano bylo úplně. Úplně mimo bylo hlavně. Jsem se naučila třeba kuchat rybu. Mám

516

hotelovku. Vysokou hotelovou. Nebo jak bych řídila kavárnu. Třeba časem budu mít

517

kavárnu a to by taky jako nebylo špatný. Péct umím.

518

J: Moc ti děkuji, něco co bys doplnila nebo všechno?

519

C: Ne asi ne nestačilo.

520

J: Tak jo děkuju moc.

521

C: Díky
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Rozhovor s respondentkou D
1

J: Tak já ti moc děkuju, že mi tenhle ten rozhovor poskytneš. Úplně na začátek bych se

2

tě teda zeptala, proč jsi si zvolila práci personalisty?

3

D: Tak vlastně to vzniklo spíše více méně takovou náhodou, kdy mě personální agentura

4

oslovila s touhle pracovní nabídkou a já jsem si řekla, že je to něco, co by mě mohlo bavit.

5

Znělo mi to jako zajímavá nabídka, že bych to ráda zkusila. Práce s lidma vlastně… Od

6

začátku, co jsem začala pracovat, tak jsem vždycky pracovala s lidma. Ne teda tímhle

7

způsobem takže jsem si řekla, že bych to ráda zkusila. To je odvětví, které by mě mohlo

8

bavit.

9

J: Na jaký pozici ty přesně pracuješ, nebo jaký oblasti se věnuješ?

10

D: Tak já jsem vlastně na pozici zástupce team leadera-školitel. To znamená, že já v

11

současný době dělám support operátorům na call centrum pro personální agenturu,

12

současně recruiterům, školím nově příchozí kolegy, supportuju ty, co už tam jsou. To

13

znamená, že zajištuji předávání nových informací na tým. Pokud hledáme kolegy k nám

14

do týmu, tak vedu assessment centra. Spolu s team leaderem - se svým nadřízeným -

15

vlastně vybíráme potom nové kolegy. Současně dělám nábory jako takové pro klienty,

16

pro (jméno klienta), což je nás největší klient v rámci celého (zaměstnavatel). Plus dělám

17

rozřazovací pohovory s lidma na telefonu, na různé projekty zase pro klienty. Takže

18

vlastně dělám nábory, jak interní tak externí a plus teda tu podporu týmu, školení, vedení

19

týmu když není přítomen team leader, tak jsem tam vlastně jako jeho zástupce, takže vedu

20

tým. Hodnotím jejich práci, nastavuju, co kdo má dělat, za co kdo je odpovědnej a pokud

21

je tam nějaký problém, nebo vznikne nějaké nedorozumění, tak to řeším, jak proč se tak

22

stalo a jaký je správný řešení a jak bychom měli v případě dalších takových podobných

23

postupovat.

24

J: Já se vrátím k tomu začátku. Ty jsi zmínila, že tě oslovili sami.

25

D: Ano.

26

J: Jak k tobě přišli, nebo jak to vzniklo?

27

D: Tak já jsem vlastně předtím pracovala pro (společnost) jako operátor pro korporátní

28

zákazníky na call centru. S tím, že jsem pracovala přes personální agenturu
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29

(zaměstnavatel), takže oni mě měli vlastně v databázi a když se spouštěl projekt (jméno

30

klienta), tak (zaměstnavatel) jako personální agentura chtěla otevřít call centrum, ale

31

neměla s tím žádné zkušenosti, takže hledali operátory vlastně přes databázi, kterou měli

32

v rámci (společnost) a oslovili mě. Pozvali mě na pohovor, kterej teda měl 3 kola a pak

33

si mě vybrali, takže já jsem vlastně od začátku toho call centra, kdy jsme začínali s call

34

centrem, nastavovali jsme, jak to vůbec bude fungovat, jaký tam jsou vize a jak by to

35

mělo být.

36

J: Takže v podstatě celý to oddělení jsi byla u zrodu a teďkon zastupuješ team leadera,

37

kterej to tam-

38

Zmínila jsi, že ti přišlo zajímavý, ta práce s lidma, tak co tě na tý práci nejvíc baví?

39

D: Nejvíc mě baví komunikovat s lidma, mít tu možnost vidět, jak se ti lidé posouvají a

40

být jim k tomu nápomocna, to znamená třeba v rámci toho vedení týmu, když vidím, že

41

někdo někde pokulhává, nebo potřebuje nějakým způsobem pomoci, poradit, tak mě

42

vlastně baví to, že mu můžu pomoct a můžu sledovat, jak se ten člověk rozvíjí. Můžu mu

43

v tom být nápomocná. To je vlastně ta jedna část té mé práce. Dá se říct, že ta hlavní. Co

44

se týče náboru jako takovýho, když to vezmu do tohohle odvětví, tak mě baví setkávat se

45

s těma lidma v rámci pohovoru. Když třeba vedu assessment centrum, tak mě baví

46

pozorovat, jak se ty lidi chovají, jak třeba reagují. Člověk se seznámí se spoustou

47

zajímavých lidí a sám vlastně na základě toho může taky hodnotit i sebe, jak třeba ty

48

můžeš v některých chvílích působit, na co si třeba dát pozor, co třeba může zase na druhou

49

stranu působit špatně. Joo, je to všechno o práci s komunikací, takže… to mi na tom přijde

50

asi zajímavý.

51

J: Můžeš mi přiblížit jako laikovi, co je to assessment centrum?

52

D: Určitě. Assessment centrum je vlastně způsob pohovoru, který probíhá v kolektivu

53

více lidí, kdy tedy se rozdají úkoly. U nás to máme třeba vyloženě tak, že nejdříve

54

rozdáme úkol, kdy si každý má připravit pár vět o sobě, které by nám rád řekl. Nebo

55

takhle, když vemu úplně od začátku, tak začínáme tím, že já představím naši společnost,

56

představím pozici na kterou aktuálně nabíráme, o čem to je, jaké máme požadavky, jaké

57

máme představy a zase na oplátku, co jsme schopni nabídnout my. Potom vlastně tedy na

58

druhou stranu chceme my od účastníků, aby se oni nám představili, co vystihuje jejich

59

základní charakteristický vlastnosti. Pak tam jsou určité psychologické testy typu
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60

rozdáme obrázek a dotyčný má minutu o obrázku hovořit. Samozřejmě má tam i nějaký

61

čas na přípravu. A dalším úkolem potom a to už potom dělají jednotlivě, tak je zkušební

62

hovor. Tím že většinou nabíráme vlastně operátory k nám na info linku, tak si

63

potřebujeme vyzkoušet jestli ten dotyčný je schopen vést hovor, jaký má hlas v telefonu,

64

jestli je schopen plynule reagovat a podobně. Takže to si vlastně vyzkoušíme v rámci

65

zkušebního hovoru. No a pak na závěr máme ještě s každým jednotlivcem osobní

66

pohovor, který je krátký, kdy vlastně si shrneme naše představy, jeho představy, řekneme

67

mu platové ohodnocení, jaké třeba by měl on představy, co jsme mi schopni, a to teda

68

jako v úvodu neříkáme.. a přichází vlastně taková ta soukromější část.

69

J: Ty si zmínila nějakou psychodiagnostiku skrze obrázky. Jak jste k tý psychodiagnostice

70

přišli, nebo na jakém principu toho využíváte, jaká je to metoda, nebo

71

D: Tak my vlastně na tom chceme odhadnout jakou třeba slovní zásobu ten člověk má,

72

jakou má fantazii, jak je schopen uvažovat. Současně nám to samozřejmě vypoví, jakou

73

má ten člověk osobnost, jestli je týmový, nebo jestli je spíše sólista, jestli by nám zapadl

74

do týmu, protože vždycky v rámci toho pohovoru máme malej tým. Je tam třeba zhruba

75

nějakých 12 lidí, takže se snažíme i vybírat ty nové kolegy, tak aby zapadly do našeho

76

kolektivu, do týmu, takže určitě i to se dá na těhlech obrázcích, nebo na tom jak člověk o

77

tom obrázku povídá vystopovat. Taky je tam jestli dokáže hovořit plynule jo, jak jakoby..

78

teď nevím jak to říct… ale jak dokáže reagovat, jakou má fantazii, jak dokáže svý

79

myšlenky přesunout do toho, co říká. Protože pro nás je důležitý, když ten člověk vede

80

hovor.. Nikdy se nedá natrénovat, nikdy není stejný. Ať už je to face to face v rámci

81

pohovoru, nebo ať už je to na tý info lince, vždycky prostě ten člověk musí umět reagovat.

82

J: Takže k tomu ještě zpátky, co tě na tom nejvíc baví je že vlastně skrze to, kdy ty

83

nějakým způsobem odhaluješ ty osobnosti, tak se v tom i jako poznáváš, nebo sama na

84

sobě něco zjišťuješ.

85

D: Určitě. Určitě mě to posouvá dál, kde třeba zajímavý potom je, když hodnotíme… Já

86

ty assessment centra dělám ještě s kolegou, nebo se svým nadřízeným s team leaderem,

87

tak pak na konci toho assessment centra si spolu sedneme a každej jako hovoříme,

88

probíráme jednotlivé kandidáty, jednotlivé uchazeče a dáváme dohromady, jak na nás

89

působili, co si o nich myslíme, co tak jako předpokládáme a je třeba zajímavé pozorovat,

90

jak ten člověk působil na mě, jak působil na mýho kolegu a někdy se shodneme, někdy
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91

se třeba lišíme, někdy potom já mu dám za pravdu “Vlastně ano, máš pravdu, ten tvůj

92

názor bude možná přesnější, já jsem se v tomhle asi sekla.” A tady vlastně si trénuješ svůj

93

úsudek a jak často, zároveň taky pozoruješ, jak vlastně často dáváme na první dojem,

94

kterej může být i mylnej. Vlastně mě to posouvá v tom, jak zpracovávat informace o

95

daných lidech, které nám o sobě sami řeknou, ať už vědomě, nebo nevědomě.

96

J: Co je pro tebe na tý práci nejtěžší?

97

D: Nejtěžší dvě věci. Určitě dvě věci. Je to, když se musíme s někým rozloučit a je to,

98

když musíme někoho vybrat. Joo, pokud třeba se dostaneme do finálního stavu, kdy

99

máme dva favority a z těch dvou si musíme jednoho vybrat. Někdy ty pohovory jsou

100

takový, že máme jasno hned joo, není co řešit prostě člověk vás okouzlí, řekneme si

101

“Jasný, super” a někdy třeba tam jsou dva, kdy člověk jako se musí rozhodnout a neví

102

třeba úplně přesně, tak tydlety situace jsou nejtěžší no.

103

J: Prožíváš to osobně?

104

D: Co se týče odchodů a výpovědí, teď už ani tolik ne. Ze začátku asi ano, ze začátku mě

105

to mrzelo třeba, nebo.. samozřejmě taky je to individuální. Záleží od situace jo, je situace

106

a situace, ale.. ty odchody, ty výpovědi, když dávám, tak si myslím, že už si tolik neberu.

107

Ze začátku asi jo určitě. A.. co se týče toho rozřazování, nebo toho rozhodování, který ten

108

kandidát je teda vhodnější, tak to si neberu osobně, to ne. Osobně jsem si brala třeba,

109

když jsem se prvně spletla. Joo, že jsem vybrala člověka, kterej se k nám absolutně

110

nehodil Byl úplně jiný, než jsem si třeba myslela a ve finále to vlastně i použil proti mně,

111

tak to třeba jsem si brala osobně. To jsem brala jako takovou trošičku prohru, ale pak

112

jsem si řekla, že vlastně to k tomu patří a že to byla chyba ze který se člověk musí poučit.

113

A doufám, myslím, že se mi to docela podařilo, protože… Jako poučila jsem se, začala

114

jsem si dávat větší pozor na nějaký aspekty a myslím si, že od tý doby jsme vždycky

115

vybrali dobře. Zatím musím zaklepat, že se nám kolegové do týmu vždycky povedly.

116

J: Jaký máš vztahy v rámci toho týmu, nebo tý práce?

117

D: Co se týče vztahů v týmu, tak my máme skvělé vztahy. Jsme tam všichni vlastně

118

mladej kolektiv. Já vždycky si dělám legraci “Co kus, to originál”. Každej kolega je

119

jedinečnej svým způsobem, ale máme základní rysy, který nás spojujou a to je upřímnost,

120

žádná falešnost, žádný pomluvy, říkáme si tam věci na rovinu a držíme při sobě. Jsme
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121

přátelé navzájem. Dá se říct, že jsme skutečně kamarádi, přátelé. Je to tam provázané.

122

Není tam žádná jako nepříjemná atmosféra, za což jsme hrozně rádi. Není tam žádná

123

zbytečná buzerace. Jsme k sobě otevření a to se mi jako líbí. Vím, že se o kolegy můžu

124

opřít vždycky.

125

J: To zní hodně pozitivně, takže se nemá ani cenu ptát na to, jestli ti tam je někdo bližší,

126

ale je tam třeba někdo, kdo ti je vzdálenější.

127

D: Tak já si myslím, že v každým kolektivu, kde je více lidí, tak vždycky máme rádi

128

někoho víc, někoho míň. Joo.. taková ta idylická představa, kdy vlastně máme všichni

129

všechny stejně rádi je hrozně hezká, ale myslím si, že úplně nefunguje, nebo alespoň u

130

mě ne. Takže určitě tam jsou jedinci, které mám radši a někoho koho mám míň ráda, ale

131

i ty lidi, který mám míň ráda - nebo takhle míň ráda, to jsem použila špatně. Samozřejmě

132

je tam člověk, kterýho třeba mám nejradši, kterýmu jako prvnímu zavolám, když se

133

někam jde jo, ale… Určitě tam není nikdo o kom bych řekla, že mi je nesympatický, nebo

134

neměla bych ho ráda, to určitě ne.

135

J: Takže není tam člověk, o kterým bys jako mohla říct, že ho nemáš ráda, nebo

136

D: Ne, v žádným případě, ne ne ne.

137

J: Máš tu zkušenost z nějaký třeba i předchozí práce, že by tam byl kolega se kterým sis

138

vyloženě nesedla?

139

D: Jo mám, samozřejmě. Bohužel mám. A myslím si, že vlastně stav, kterej my teďka

140

máme v našem týmu, tak je něco tak strašně vzácnýho. Všichni si to.. Myslím, že si to

141

všichni uvědomujeme a jsme za to všichni hrozně rádi. Když třeba máme stresový situace,

142

kterých jako v rámci projektu (jméno klienta) je za ten rok mnoho, tak kolikrát si vždycky

143

kolegové mi stěžují, většinou teda jako když jsou naštvaní, tak si chodí stěžovat ke mně.

144

Já jsem taková vrba trošku. Tak.. říkají “Už mě jako… Mě už to fakt štve. Mám toho plný

145

zuby, ale mě tady drží ten kolektiv. Prostě ty lidi tady jsou super.” A slýchám to od všech

146

joo.. Myslím si, že opravdu ten kolektiv tam ty lidi drží. Je to něco, co není běžný a je to

147

fajn. Jsem za to ráda. Měli jsme tam v minulosti kolegyni, která po roce a půl začínala

148

být vyhořelá a v rámci toho si myslím, že začínala i jako.. vybrala si jednoho jedince a

149

začala proti němu poštvávat zbytek týmu. Joo, my jsme si toho všimli, začali jsme to řešit

150

tím, že teda jsme si promluvili s ní, s tím jedincem proti kterému začala poštvávat ten
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151

kolektiv. Snažili jsme se to nějakým způsobem urovnat. Ve finále to skončilo tak, že ta

152

slečna vlastně sama od sebe dala výpověď, což jsme byli docela rádi, protože se to tím

153

vyřešilo a pročistila se voda a jelo se zase jako dál úplně v pohodě.

154

J: Ty jsi zmiňovala, že jsi teda v nějaký předchozí práci zažila, že ti byl někdo vyloženě

155

nepříjemnej, nebo že se ti s ním špatně pracovalo… nebo že ti byl nepříjemnej… Jak to

156

ovlivňovalo ten tvůj pracovní režim, nebo tu tvojí práci vlastně to, žes tam měla člena

157

týmu, se kterým se ti nespolupracovalo dobře.

158

D: Tak.. já když to vlastně řeknu, tak to bylo v minulé práci. Ten člověk byl hlavní team

159

leader, který měl tým stmelovat a supportovat, na místo toho si postavila ten tým tak, že

160

ona byla ta nejlepší, každýho pomlouvala za zády a rozeštvávala ten tým mezi sebou, aby

161

vlastně ten tým, každý ten člověk z toho týmu za ní běžel a ona pro něj byla ta nejlepší.

162

Na tom si to ona postavovala. No a.. zároveň vlastně věděla o všech všechno že jo, protože

163

ty lidi jí to jako chodili říkat. Tohle mě se třeba úplně, tahle politika nelíbila, takže jsem

164

s ní nesouhlasila, na tuhle hru jsem nepřistoupila, tím pádem ona proti mě začala

165

poštvávat ten kolektiv, což si myslím, že se úplně nezdařilo, ale ve finále jsem pak stejně

166

odešla.

167

J: Jaký to na mě mělo vliv?

168

D: Já si myslím, že samozřejmě vztahy na pracovišti jsou hodně důležitý a hodně

169

ovlivňují to, jak se v práci cítíme a potažmo naše výkony, že jo, protože člověk, kterej je

170

v práci spokojenej a má příjemnej kolektiv, tak pak i tu práci odvádí lépe, kor jestli je to

171

práce s lidma, protože práce s lidma je velmi náročná a pokud máme i mezi kolegama

172

prostě… Pokud se musíme ovládat i mezi kolegama a je tam napětí, tak pak se to přenáší

173

samozřejmě dál. Neseme si to. Jsme lidi, nejsme stroje. Takže určitě si myslím, že to

174

ovlivňuje.

175

J: Tys mi hezky na začátku popsala to o těch assessment centrech, ale to už je nějakej

176

další krok, ale když bych vzala přímo hledání novejch lidí, tak podílíš se na tom?

177

D: Jo, určitě. Jak jsem říkala vlastně, my máme více typů, na čem já se podílím. Tam jsou

178

tři takový hlavní body. Jeden bod je teda, když vybíráme někoho přímo k nám do týmu.

179

To děláme v rámci těch assessment center, to jsme spolu probrali. Druhý co je, tak jsou

180

vlastně welcome eventy, nebo nábory pro (jméno klienta), což je taková jako masovka.
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181

A druhý, nebo to poslední, co děláme, tak je přímý první kontakt s kandidátama, než se

182

vlastně pozvou na nábor, na ten welcome event.

183

J: Když bych se zaměřila spíš na ty lidi přímo k tobě do týmu? Tak jak vede ta cesta? Jak

184

ty nový lidi hledáte úplně od začátku?

185

D: Tak já vytvořím inzerát, kterej předám na HR. Kolegyně ho zadají.. kolegyně ho

186

inzerují a pak jak kdy, podle toho jak jsem vytížená časově v rámci týmů, nebo ne. Pokud

187

mám čas, tak si životopisy, nebo odpovědi, které na ty inzeráty přijdou zpracovávám

188

sama. Sama si je obvolávám, pozívám na assessment centra. Pokud ten čas nemám, tak

189

to za mě dělá kolegyně, recruiter.

190

J: Takže inzerce, inzeráty píšeš ty, kolegyně ti je zadávají. Kde všude inzerujete?

191

D: Přiznám se, že tohle jako jde mimo mě, je to na jobsu, je to na Hezká práce, určitě na

192

našich stránkách jako personálky (zaměstnavatel) jako takovýho, na Linkedu a pak jestli

193

tam mají ještě další inzerce, to bohužel už nevím.

194

J: A hlásí se vám lidi jenom na tu inzerci, nebo využíváte ještě nějaký jiný zdroje toho

195

hledání kandidátů?

196

D: To se přiznám, že nevím. Tohle jako já úplně neobstarávám.

197

J: Takže ty zadáš poptávku “potřebuju lidi” a recruiteři ti je dodaj a ty si je potom už pak

198

zpohovoruješ, vybereš.

199

D: Přesně tak. Jo.

200

J: Takže nějaká úplně jako přímo head hunting, že bys dělala, to se říct nedá.

201

D: To ne.

202

J: V rámci náboru v dnešní době ty recruiteři jsou občas nuceni přistoupit k manipulaci.

203

Setkala ses s tím?

204

D: Hmmmm, přemýšlím. Asi v lehčí verzi ano.

205

J: A přímo ty, že by si toho byla součástí?

206

D: Taky, dá se říct, že ano. Dá se říct, že v momentě, kdy máme nějaký větší projekt, větší

207

poptávku, tak v rámci… Ono jako my jsme takový, v tomhletom třeba my jsme
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208

specifický, protože jsme asi jediná personálka, která má call centrum. S tím že

209

(konkurence) to po nás rozjel taky a tady vlastně to funguje obráceně jo. On ten hunting

210

není postavenej na tom, že my bychom aktivně navolávali kontakty, ale ty kandidáti volaj

211

k nám na info linku, která je zdarma. Aktivní oslovení tam třeba připadá v úvahu, kdy my

212

jim rozešleme SMS zprávy s pracovní nabídkou na základě databáze, kterou máme

213

vytvořenou díky tomu call centru. Takže si vyfiltrujeme třeba oblasti, kde potřebujeme,

214

nebo podobně a rozešleme jim pracovní nabídku. Oni potom pak volají zpátky a my je

215

vlastně zpracováváme. Dost často se stává, že třeba volají v rámci projektu (jméno

216

klienta), kterej je velkej a my třeba máme (jméno klienta) stopku, ale potřebujeme jiný

217

projekty, který jsou v okolí, takže si je jako navedeme na ty jiné projekty a tam si myslím,

218

že někdy už začíná ta lehčí manipulace, kdy třeba ten projekt začneme vyzdvihovat a

219

vychvalovat proto, že tam prostě teď aktuálně potřebujeme zadat.

220

J: Jak se u toho cítíš? Prožíváš to nějak osobně?

221

D: Ne, neprožívám to osobně. Víceméně já tomu člověku dávám informace a na výběr.

222

On si může vybrat a nemusí, není tam nějaký žádný přímý těžký nátlak. Takže to jestli

223

mu třeba ty informace podám barvitě… Jako nikdy nelžeme. (zaměstnavatel) nikdy nelže,

224

nikdy ty informace nezkresluje. To znamená, cokoliv my mu řekneme, tak prostě je.

225

Takže ne.

226

J: Tys několikrát zmínila jméno vaší agentury, vašeho klienta, ještě konkurenční

227

agentury. Pro potřeby tý práce to změním na neutrální názvy, aby ty společnosti nebyly

228

identifikovatelný.

229

D: Jo, jasně.

230

J: Tak super, to je teda ale když sháníte pro klienty. A když sháníte k sobě do týmu

231

tak…Použila jste manipulaci, nebo setkala jsi se s tím, že byste…

232

D: Přiznám se, že ano, jednou. To jsme potřebovali velmi nutně kolegy, protože nám

233

skončili kolegové a rozjel se nám velký projekt a my neměli lidi, takže jsme potřebovali

234

opravdu velmi rychle nabrat nový kolegy. Tak tam potom ty assessment centra byli

235

takový trošičku v jiným duchu, kdy vlastně jsme více méně se trošičku snažili tu naší

236

pozici prodat. Jinak to bývá obráceně, většinou si jako můžeme vybírat a ty lidi se nám
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237

docela hlásí. Což si myslím, že loni byl jeden z mála projektů, kde jako fakt se nám lidi

238

hlásili, protože jinak to byla nouze.

239

Ale… Tak jo no, tam jsem třeba hrála jako na benefity, co všechno získají, jaký to je, jak

240

máme skvělej tým, jak to tam máme pěkný a že tam máme želvu a jo.. a člověk potom

241

prostě vymýšlí různý kraviny, co jako všechno vyzdvihnout, aby toho člověka nějakým

242

způsobem prostě zaujmul.

243

J: Přijde ti to jako manipulace?

244

D: Myslím si, že do určitý míry ano. Záleží jako jakým způsobem to podáváš a kdy to

245

tam vpravíš, ale myslím si, že do určité míry se to dá považovat za manipulaci, protože

246

ty se vlastně snažíš toho člověka vmanipulovat do toho, aby teda jako odcházel s pocitem,

247

že vlastně tu práci chce dělat, protože je to něco, co se mu bude líbit, kde se mu bude líbit.

248

J: A jak ti potom bylo, když jsi říkala, jak tam máte skvělej tým, tak když jsi byla v tom,

249

že toho člověka jakoby někam popošťoucháváš třeba i někam kam nechce a ten člověk k

250

vám potom nastoupil?

251

D: Takhle, já zase.. A to říkám znovu podruhý. Já jsem nikdy neřekla něco, co by nebyla

252

pravda, joo.. Takže všechno, co jsem vlastně na tom pohovoru řekla, tak vždycky tak

253

bylo. To znamená, super tým jsme tam měli, veškerý ty benefity, který já jsem mu na

254

pohovoru slíbila, tak tam potom měl a nikdy se mi nestalo, že by ten člověk nastoupil a

255

řekl mi “Hele ty si říkala, že to bude jinak a tak to není.” Takže jako v klidu, v tomhle

256

jsem v klidu.

257

J: Jak to prožíváš ty pohovory?

258

D: Mě to baví.

259

J: Máš pohovory i třeba jeden na jednoho?

260

D: No taky samozřejmě, ano. V rámci toho assessment centra, tak tam jsem teda vždycky

261

se šéfem. Občas se stane, že nemá čas, takže si to vedu sama úplně. Jednak i v rámci toho

262

assessment centra tam potom máme vlastně pohovor osobní, kdy jsme sami a pokud si

263

vybereme někoho do druhýho kola, tak druhý kolo potom vlastně vypadá tak, že já s ním

264

mám ještě jeden pohovor, kde jsme jenom spolu jeden na jednoho a potom tam taky je

265

druhá část druhýho kola, kdy vlastně já si toho člověka beru přímo na call centrum, nebo
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266

přímo k nám do týmu a tak nějak si ho testuju, jak se tváří v provozu a jestli je toho

267

schopnej. Máme takovou jako zkoušku.

268

J: Zmínila jsi, že tě to baví. Co tě na tom baví?

269

D: Tak to už jsem říkala na začátku. Vlastně baví mě to, že poznávám lidi. Poznávám, jak

270

se chovají ve stresových situacích, protože samozřejmě ten pohovor pro někoho může být

271

stresový. Lidé většinou bývají nervózní, snaží se zapůsobit dobře, snaží se nějakým

272

způsobem vlastně chovat, aby zapůsobili nějakým způsobem, jakým si třeba myslí, že by

273

měli zapůsobit. Nebo naopak tam přijde někdo, kdo je naprosto přirozenej. Takže mě baví

274

pozorovat to lidský chování, myšlení, to, jak se prezentujou, to, jak se chovají a potom,

275

jak jsem říkala vlastně, na závěru toho assessment centra mě baví hodnotit, nebo

276

porovnávat ty naše dojmy z toho s mým kolegou. A plus i to setkávání s různýma

277

zajímavýma lidma. Člověk se vždycky něco nového doví, nebo zjistí. Každý ten člověk,

278

když mluví o sobě, tak každej z nich přijde s něčím zajímavým, nebo i byť jak hovoří o

279

těch obrázcích, tak nikdo nikdy nehovoří stejně. Pokaždý přijdou s něčím jiným. A je

280

zajímavý potom vlastně hodnotit, co z toho obrázku, kdo jak viděl a co to o něm vypovídá.

281

J: Když se teda nezadaří a ne všichni jsou vhodní kandidáti, nebo ne všem můžete podat

282

nabídku, tak seš u toho procesu zamítání kandidátů?

283

D: Ano.

284

J: A jakou formu volíš a proč?

285

D: Tak zase to záleží, jak zrovna jsme vytížení. Většinou se, nebo vždycky se snažím ty

286

lidi kontaktovat telefonicky a omluvit se jim, poděkovat jim, že se účastnili našeho

287

pohovoru, nicméně jim teda sdělit, že jsme dali přednost jinému kandidátovi, ale že

288

samozřejmě doufáme, že na nás nezanevře a že určitě se může podívat na další naše

289

nabídky, protože jako personální agentura máme těch nabídek mnoho, takže může využít

290

klidně jiné i se třeba rovnou snažím mu nějakou doporučit, která by třeba v rámci naší

291

společnosti pro něho byla vhodná. Pokud ten čas nemám, tak to předám na kolegyni, která

292

by tohleto měla udělat a, nebo rozešleme alespoň email o tom, že tedy jsme dali přednost

293

jinýmu kandidátovi, ale k téhle formě se uchyluji velice nerada. Přijde mi to neosobní.

294

J: Takže ty formy volíš podle toho, jak seš zrovna časově vytížená?
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295

D: Podle toho, jak jsem časově vytížená, současně i podle toho, jak třeba.. jaký to

296

assessment centrum bylo. Pokud mi tam třeba přišel někdo, kdo mi jako v půlce odešel,

297

což se nám taky stalo, nebo někdo, kdo byl opravdu vyloženě mimo, tak jsme mu pak už

298

jako poslali email jenom, že teda děkujeme, ale že jsme ho nevybrali, protože už jsem

299

třeba s tím člověkem nechtěla nějak znovu navazovat kontakt. Nebylo třeba. Z mý strany.

300

Stalo se mi to asi párkrát. Já nevím, třeba dvakrát, třikrát maximálně.

301

J: Takže co ti kandidáti do toho daj to jim vrátíš

302

D: To se jim potom snažím vrátit, ano. Někdy vracím víc než dali a je to asi pro můj pocit,

303

jakože jsem to odvedla dobře a to, že.. I on třeba dal ze svýho maxima. Jako každej máme

304

ty hranice a možnosti někde jinde, a to že třeba pro mě to neodpovídalo, tak neznamená,

305

že ten člověk ze sebe v tu chvíli nedal maximum takže se snažím to až tak jako úplně

306

tvrdě nesoudit a snažím se prostě ke každýmu přistupovat, jak můžu nejlíp.

307

J: Říkáš jim pravdu, když je zamítáš?

308

D: Jo, říkám. Ve směs vlastně se snažím s těma kandidátama nezabíhat do podrobností,

309

proč jako jsme je nevybrali. Vždycky volím formu, že jsme dali přednost jinému

310

kandidátovi a tak nějak vždycky doufám, že se mě nezeptá proč. Nicméně, když se to

311

stane, tak samozřejmě odpovím a většinou se snažím odpovídat upřímně no. To znamená,

312

že třeba.. Stává se mi, že dost často říkám, že by nám nezapadl do týmu, což je pro nás

313

jedna jako z prioritních věcí, nebo že třeba ten hovor by nebyl na takové kvalitě jaké my

314

potřebujeme, nebo že třeba ta reakce, nebo podobný… Takže ano snažím se jim říkat

315

pravdu. Ale jak říkám, snažím se to podat tak, abysme to nemuseli rozebírat. Což se mi

316

většinou daří. Jako asi dvakrát, nebo třikrát se mě člověk zeptal jako proč. Nebylo to

317

mockrát. Většinou se ty lidi neptají.

318

J: A proč? Jako proč to s nima nechceš rozebírat?

319

D: Není mi to příjemný, upřímně.

320

J: Co ti na tom není příjemný?

321

D: Není mi příjemný říkat lidem, že jsou v něčem jako horší, nebo nevím.. třeba si to beru

322

jako příliš osobně, ale myslím si, že každý člověk má jako ego a myslím si, že tímhletím

323

to ego zraňujeme a já se v tom necítím komfortně. Nerada někomu jako zraňuju jeho ego.
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324

J: Takže se tomu snažíš vyhnout?

325

D: Ano.

326

J: A když na to přijde tak se to snažíš podat nějakou citlivou formou?

327

D: Ano. Upřímně, ale citlivě.

328

J: Naopak, když se zadaří a toho novýho kolegu přijmete, tak jak u vás probíhá adaptace

329

nováčka?

330

D: Tak vlastně celou adaptaci od A do Z mám na starost já. To znamená, že nováček

331

přijde první den k nám do týmu, tak první den je takový odlehčující, takže ho seznámím

332

s naším týmem, ukážu mu takový ty základní věci, kde co v kanceláři máme, co jak

333

funguje. Vysvětlím mu, co může, co nemůže, jaký tam máme nastavený základní

334

pravidla. No a pak přistupujeme ke školení, kdy vlastně většinou ty lidi dva, tři až čtyři

335

dny školím. Záleží, jak kdo je šikovnej. Nemám nastavenej žádnej termín, nebo čas, že

336

jako do týdne ten člověk musí být zaškolenej. To znamená, že já se tomu člověku věnuju

337

dokud je třeba. Měli jsme tam novýho kolegu, kterej byl zaškolenej za den, ale taky jsme

338

tam měli člověka, kterýho jsem školila deset dní a on mi potom řekl, že to jako nedává.

339

Takže se.. Pokud vidím, že ten člověk má snahu a že k tomu je, tak se mu věnuju dokud

340

je potřeba. Taky se mi stalo, že po třech dnech jsem řekla, že se omlouvám, ale že prostě

341

si nemyslím, že by ten člověk na to byl vhodný. To se mi stalo jednou, kdy teda jsme

342

vybrali v rámci pohovoru špatně. Kolega teda vybral špatně. Já jsem byla od začátku

343

proti, nicméně jsme se domluvili, že to zkusíme. A tak po třech dnech školení mi kolega

344

dal za pravdu, že to opravdu není vhodný kandidát a rozloučili jsme se s ním. Takže to

345

školení potom probíhá od každýho jakoby individuálně, jak je potřeba. Když potom

346

vidíme, že ten člověk už je schopný samostatně pracovat, tak mu tam jsem ještě na blízku,

347

stínuju ho, jestli potřebuje něco a když už je to pak úplně super tak ho jako necháme být.

348

Ale neškolíme stylem “hoď do vody a plav”. To nedělám.

349

J: Ten případ, když někoho školíš těch deset dnů a ten člověk pak přijde s tím, že vlastně

350

to nechce dělat, tak co to v tobě zanechá? Nebo jak se tady k tomu jakoby postavíš?

351

D: Hele… Tak jak se k tomu postavím. Jako stalo se mi to asi dvakrát. S tím, že jednou

352

slečna přišla s tím, že zjistila, že vlastně asi sedavý zaměstnání není pro ní vhodný, což si

353

řekneš, tak.. jako dobře. Tak to tak jako vezmeš že jo, protože nic jinýho v tý chvíli asi
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354

ani nemůžeš no, tak poděkuješ teda za to, že tam byla a rozloučíš se, protože v tu chvíli

355

ani nic jinýho dělat nemůžeš. Jako nepřemlouvala jsem. To nemá smysl. Myslím si, že

356

pokud ten člověk cítí, že to nechce, tak v tenhle moment pak už nemá smysl jako

357

přemlouvat, protože dřív, nebo pozdějc by stejně odešel, tak to radši ať odejde dřív.

358

J: A jak se cítíš?

359

D: No tak určitě je ti to líto, že jo, protože tomu člověku věnuješ 10 dní. Věnuješ mu svůj

360

čas, svojí energii, něco se mu snažíš předat, ale na druhou stranu si říkám - je to moje

361

práce a od toho tam jsem a jako okej, tak třeba jsem možná školila špatně, tak se zeptám

362

jestli třeba je to kvůli mně, nebo jestli jsem udělala něco špatně, nebo něco, co se mu

363

nelíbilo, abych třeba se tomu příště vyvarovala. Snažím se z toho samozřejmě získat a

364

vytěžit maximum. Jestli třeba byla chyba u mně, nebo co je špatně, takže se jenom zeptám

365

jako co a proč. No a jdu dál. Netrápím se tím nějak. Neberu si to, tak to prostě je.

366

J: Když ten člověk je u vás už dýl, tak probíhají u vás nějaký hodnotící pohovory?

367

D: Určitě. Děláme je. V současný době je neděláme na nějaký jako pravidelný bázi, ale

368

shodou náhod jsme zrovna minulý týden se šéfem řešili, že to asi zavedeme. Nicméně já

369

jako neustále pozoruju své kolegy, kdo jak co dělá. Takže není to tak, že oni by o tom

370

věděli, že já je pozoruju a hodnotím. Děláme to tak jako ne na přímo, ale mám přehled o

371

tom co dělají a pokud třeba vidím, že je něco jako hodně špatně, nebo že ten kolega třeba

372

opakovaně udělal nějakou chybu, tak si ho vemu stranou a řeknu mu, že jako tohleto není

373

úplně vhodná cesta a popovídám si s ním o tom. Samozřejmě individuálně. Záleží, co je

374

to za věc, co je to za problém, ale vždycky se snažím jednoduchou cestou. To znamená,

375

co je špatně, proč to tak je a jak chceme, aby to bylo.

376

J: Ty říkáš, že si je vezmeš stranou, takže nemáte na to nějakej vyloženě jakoby oficiální

377

prostor. Ty říkáš, jako plánujete to zavíst pravidelně, ale není to o tom, že byste si prostě

378

zabookovali zasedačku a udělali z toho zápis. Není to prostě nějakým způsobem procesně

379

zpracovaný.

380

D: Ne, není.

381

J: Je to spíš na nějaký tvý jako vnitřní, osobní angažovanosti a probíhá to spíš jako v

382

nějakým přirozeným prostředí.

107

383

D: Ano, face to face. V přirozeným prostředí. A je to takový jako uvolněnější. S tímže já

384

musím říct, že tohle se stává minimálně. Opravdu máme ty kolegy skvělý. Jsou tam lidi

385

dlouho. Rok, dva, takže tady ty lidi už potom vědí, co je třeba. Takže tam jako není nutný

386

je vyloženě nějakým způsobem často opravovat. Co ale chceme teďka zavést, tak chceme

387

změnit bonusový systém, KPI, a teď to budeme nastavovat, jakým způsobem se to vlastně

388

bude hodnotit, jak ty složky přesně rozdělíme a takže tady potom samozřejmě bude

389

potřeba kolegům představit novej bonusovej systém, vysvětlit jim, co která složka

390

znamená, proč a jak, v čem se to bude lišit, co od nich budeme chtít, co je dobře, co už

391

ne. Takže jim to vlastně odprezentovat, seznámit je s tím, naučit je na to a pak je začít

392

tímhle způsobem hodnotit. S tímže to chceme dělat na týdenní bázi. To znamená, každýho

393

si jednou týdně vezmu stranou, projdu si s ním nějaký výsledky, co udělal, proč udělal,

394

jak to udělal, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. Což bude s každým jednou týdně a na

395

závěru na konci toho měsíce si vlastně uděláme celkovej výsledek z toho a na základě

396

toho se pak budou hodnotit KPI. Takže tohle teďka máme v plánu nastavit.

397

J: Ty to zmiňuješ jako bonusy. Týká se to i benefitů, nebo?

398

D: Ne, týká se to vlastně co se týče naší mzdy. My máme fixní a jsou tam potom bonusové

399

- osboní ohodnocení, které se skládá z KPI, který teďka chceme nastavovat.

400

J: A co se týká benefitů, tak zasahuješ do výběru?

401

D: Ne, benefity má nastavený společnost celkově pro všechny stejně. To znamená - my

402

tam ty benefity máme. Každej, kdo chce na ně může dosahovat. Ty nejsou jako za

403

odměnu, když něco uděláš dobře. Ty jsou prostě k dispozici.

404

J: Jakým systémem to tam máte daný? Jakým systémem ty benefity-

405

D: Využiješ využiješ, nevyužiješ nevyužiješ.

406

J: Co to je za benefity? Pro mě to jsou stravenky a tak víš?

407

D: Jo takhle, aha. Tak já jsem teda asi hodně zhýčkaná. Nás si společnost asi hodně hýčká,

408

protože stravenky považuju za samozřejmost automaticky. Jednou ročně získáváme

409

flexipassy, automaticky víceméně. Donedávna jsme měli třináctý platy, ty nám teda

410

zrušili. Každopádně máme multisport kartičku. Tu má taky každej. Na tu vzniká nárok

411

jakmile nastoupíš. Máme různý slevy skrz cestovek skrz jízdný. Máme tam jazykový
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412

kurzy, ty nám platí. Můžeš se přihlásit, zažádat o jazykový kurz. Taky každej bez ohledu

413

na to, jak dlouho tam jsi, nebo jakou máš pozici, nebo co děláš. Firemní telefon. Co ještě

414

tak mě napadá… Získáváme vždycky měsíčně příspěvek na snídaně. To je taky

415

automaticky pro každýho aniž by cokoliv jakkoliv musel udělat. Takže to je taky jako

416

automatický benefit. Máme zdarma kávu, vodu, čaj. Já nevím, jestli tohle je taky jako

417

benefit. Nevím, kam až to padá, nepadá.

418

J: To jsou všechno takový hmotný věci příjemný. Co nějaký vzdělávání? Máte to v rámci

419

těch benefitů?

420

D: Říkám, třeba ten jazykový kurz, třeba. Pak je tam možnost v rámci společnosti, kdy

421

jsou různý kurzy, do kterých se můžeš přihlásit, ať už to jsou kurzy účetnictví,

422

administrativy, IT, kdy vlastně kolegové z jednotlivých oborů školí ty druhý kolegy, kteří

423

o to třeba mají zájem, jo. Jak vypočítat mzdu v rámci administrativy. Takže tohleto tam

424

taky je. Je to zdarma. Může se do toho přihlásit každej, jo určitě. Není problém.

425

J: A to vzdělávání máte v rámci benefitů, nebo je to oddělený?

426

D: Já furt jako nerozumím, pojmu benefit. Každej si pod tím benefitem představuje něco

427

jinýho. My to prostě máme.. Prostě to tam je. A kdo chce, může. Jako benefit třeba ještě

428

můžeme si víceméně.. Jako směny třeba si vycházíme vstříc. Jako jdeš do tý práce, jak

429

chceš no.

430

J: Ale máte to tam daný prostě centrálně celá společnost, není to tam rozdělený. Super.

431

Už jsme trochu naťukli vlastně nějakej ten outplacement a ty odchody. Jsi zmínila, že je

432

ti to nepříjemný. Stalo se ti teda, že jsi někomu musela dát výpověď přímo ty?

433

D: Jo několikrát.

434

J: Jak ti u toho bylo?

435

D: Tak tam to vzniklo… Samozřejmě záleží, jaký je důvod. Pokud je to důvod, kdy dáváš

436

výpověď, že se ruší pozice, tak je to smutný, ale ten člověk to zase bere tak, že dostane

437

odstupný platy, pokud na ně má nárok a je to takový víc v klidu třeba. Pokud dávám

438

výpověď z toho důvodu, že bohužel člověk svoji práci neodvádí, tak jak bychom

439

potřebovali i přesto, že třeba jsme to s ním několikrát procházeli, několikrát mu bylo

440

vysvětlováno, co je potřeba a proč to tak je a tomu člověku to prostě z nějakýho důvodu
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441

nejde, nebo se hodí spíše na jinou pozici, což se nám teda zatím nestalo, musím říct. Ale

442

co se nám stalo, tak v rámci třeba týhletý práce na tom call centru konkrétně, co máme ty

443

operátory, tak životnost operátora. Je to psychicky hrozně náročná práce a stává se, že

444

třeba po roce, dvou, dvou a půl začíná být vyhořelej. Začíná třeba ty hovory mít

445

podrážděnější, reaguje nepříjemněji na ty lidi. A tohleto všechno prostě je cítit, nebo já

446

už to třeba cítím z těch hovorů. Takže si toho člověka vemu stranou, vysvětlím mu to,

447

proč, jak. Snažíme se najít nějakou cestu, proč to tak je a jak to změníme, jak to

448

odbouráme a pokud to tam prostě nejde změnit, tak se domluvíme, že teda je lepší, aby

449

člověk odešel. To jsem řešila teďka zrovna před 14ti dny, jsem ukončovala kolegu, který

450

u nás byl rok. Skvělej kluk. Jak říkám, my jsme tam všichni přátelé, takže.. Mám ho ráda,

451

takže i ta výpověď vlastně proběhla v přátelském duchu, kdy já jsem mu řekla, co je tam

452

vlastně špatně a proč jsme se domluvili, že bude lepší, když ten pracovní poměr

453

ukončíme. S tímže jsem mu i přátelsky doporučila, ať jako změní profesi, na chvíli si od

454

tohohle odpočine a až se třeba bude cítit líp, tak že ho samozřejmě jako kdykoliv

455

vezmeme zpátky a odcházel prostě s tímže se mnou vlastně ve finále souhlasil, byl rád a

456

teď je 14 dní doma a nedávno nám volal, že jako si odpočívá, je to fajn a že se na nás v

457

září těší. Takže je to takový no.. Ale samozřejmě vždycky ty výpovědi jsou trošku

458

nepříjemný. Je to loučení. No a když to je výpověď ze strany zaměstnance, tak tam je to

459

úplně takový v klidu. Většinou od nás všichni odchází v dobrým. Jakože jeden, nebo dva

460

lidi od nás odešli ve špatným, jinak vždycky odchází v dobrým s tímže mají jinou

461

pracovní nabídku, který třeba my nemůžeme konkurovat, nebo chtějí do zahraničí se nám

462

stává dost často.

463

J: Ovlivňuje to tvůj vztah s těma lidma nějak v budoucnu?

464

D: Ne. Je to super v tom, že.. jako my opravdu máme ten tým… Já se furt opakuju, ale

465

my ho máme opravdu přátelskej. My spolu chodíme na bowlingy, dáváme si různý dárky,

466

fakt jsme taková v uvozovkách nadneseně jako rodina. A vždycky, když k nám přijdou

467

kolegové z jiných oddělení tak říkají “Vy to tady máte takový jak v pokojíčku, vy jste

468

tady všichni jak doma.” Ta atmosféra je tam fakt hezká. Takže my si to držíme. Vlastně

469

většina z těch našich bývalých kolegů jsme přátelé a nadále se stýkáme. Už u nás třeba

470

rok nedělají a prostě jde se na pivo, jakože tým a chodí s náma i ti bývalí kolegové. Takže

471

bývalí kolegové se znají se současnýma, prostě seznámí se na tom pivu a držíme jako tu

472

partu, takže už se rozrůstáváme za tu dobu, co to děláme. Takže když jdeme na pivo, tak
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473

nás tam třeba sedí 25, 30 a je to jako super, je to fajn. Myslím si, že tohleto hodně držím

474

já a Martin. Jako já a můj šéf.

475

J: Jak se takhle kamarádům sděluje ta negativní zpětná vazba, když prostě někdo dělá tu

476

práci blbě, tak jakým způsobem to odděluješ?

477

D: Já to mám jako oddělený celou dobu. Já se to snažím nastavovat tak, že okej jsme

478

přátelé, jsme kamarádi, já jsem tady pro tebe, s čímkoliv za mnou můžeš přijít. Hodně se

479

mnou kolegové řeší i svý osobní věci. Takže jako jo, to je super, to jsem tady pro tebe,

480

popovídáme si o všem, tohleto támhleto. Ale současně si tam stále držím trošičku ten

481

respekt. Já si myslím, že oni ke mně mají přirozený respekt. Jako uděláme si srandu,

482

samozřejmě rejpnou si do mě, haha. Ale furt to má nějaký jako hranice. A myslím si, že

483

tam i jako díky tomu, že všechny ty lidi jsem já zaškolovala, současně je neustále školim,

484

protože pokud je něco novýho, tak já je školím. A když třeba ty kolegové něco neví, tak

485

se jdou mě zeptat, takže jim vlastně stále pomáhám, proto třeba i tu kritiku ode mě snesou,

486

si myslím. Protože vědí, že jsem tam pro ně. Já se to snažím podávat tak “hele jsem tady

487

pro tebe a prostě tohleto by bylo dobrý, kdyby ses nad tím zamyslel a dělal to trošičku

488

jinak, protože takhle by z toho mohl být problém”. Snažím se jim to podávat jako radu,

489

jako přátelskou radu. Určitě to nemám nastavený tak, že bych jako drsně a striktně přišla

490

a řekla “hele prostě takhle to nebude” “tohle neříkej”, nebo “tohle nedělej”. To určitě ne.

491

Vždycky se zeptám “hele proč jsi to takhle použil?” “nemyslíš, že by tohle bylo lepší?”

492

“možná bychom to měli dělat takhle”, nebo “co si o tom myslíš”. Snažím se to touhle

493

formou a myslím si, že ty lidi jako na to slyšej a většinou se mnou pak ve finále souhlasí.

494

Samozřejmě taky se mi stane, že mi řekne “hele ale jako ty seš taky taková”, nebo “tohleto

495

od tebe sedí” a já řeknu “okej, ale ty tady nejsi od toho, abys mě hodnotil. Mě hodnotí mí

496

nadřízení a tebe hodnotím já.” Jdeme přátelskou formou, ale pokud už je tam nějaký jako

497

problém, umím to odlišit a nastavit ten mantinel a ty lidi hodně rychle si uvědomí, že

498

třeba tu hranici nějakým způsobem přešvihli a i se třeba pak omluví. Myslím si, že tohle

499

máme nastavený super.

500

J: Super. Já ti moc děkuju. Úplně ještě na závěr se tě zeptám, jak jsi spokojená se svojí

501

volbou? I když ona to tak vlastně úplně teda tvoje volba nebyla, ale kdyby ses teďkon

502

rozhodovala, rozhodla by ses jinak, nebo seš v tom spokojená?
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503

D: Nerozhodla bych se jinak. Jsem za tuhle zkušenost a příležitost moc ráda, protože mě

504

to hodně dalo, určitě v mnoha oblastech.

505

J: Tak jo, tak já ti moc děkuju. Než skončím, něco co bys chtěla doplnit, říct?

506

D: Upřímně mě asi nic nenapadá. Děkuju.

507

J: Tak jo, díky moc.
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