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Výkonnosť a motivácia čerstvých 
absolventov vo vašej firme

Ako prilákať šikovných absolventov  
do mojej firmy a udržať si ich?

Čo motivuje čerstvých absolventov  
a ako mám riadiť ich výkonnosť?

Oplatí sa mi zamestnať  
absolventa v mojej firme?
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Na úvod…

Pri hľadaní nových zamestnancov do vašej spoločnosti 
určitezvažujeteviacerémožnézdrojeaspôsoby,akoich
získať. Každoročne sa koncom leta na pracovnom trhu
objavímnožstvočerstvýchabsolventov,ktoríbažiapoza-
ujímavejpráci.Akajvašafirmapatrímedzispoločnosti,
ktoré zvažujú prijímanie čerstvých absolventov, v tom-
to článkupoukážemena špecifiká v riadení výkonnosti
a motivácie práve čerstvých absolventov.

 1. Špecifiká absolventa

Musíme pochopiť, že zamestnanie absolventa prináša
množstvošpecifík,akoajnástrah,ktorésavšakprispráv-
nomprístupedajúvyužiťpririadenívýkonnostizamest-
nanca a jeho motivácie. Absolventa	môžeme	 chápať	
ako mladého učiaceho sa človeka, ktorý pri správ-
nom	zaobchádzaní	bude	rýchlo	rásť,	učiť	sa,	a	tým	
zlepšovať	a	zefektívňovať	fungovanie	firmy.

Čerstvýabsolventješpecifickýhlavnetým,že:

 � jenezaujatýanezaťaženýbežnýmstereotypomspoloč-
nosti,

jemladýaschopnýrýchlosaučiťnovéveci, �

jeplnývíziíperspektívyschuťourásť, �

jeschopnýrýchlosaadaptovaťnanovéprostredie, �

disponuječerstvýmiteoretickýmznalosťami,ktorésa �
budesnažiťaplikovaťvpraxi,

jeprevažnedobrejazykovovybavený; �

Pozitíva
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 � nemá žiadnu prax a nedisponuje pracovnými ná-
vykmi,

nepoznáfiremnúkultúru, �

hľadásanapracovnomtrhuajemožné,žeprávevaša �
prácahonebudebaviťapočaseodíde,

mánízkulojalituknovejspoločnosti. �

 1.1 Súčasná situácia absolventa

Jedným z dôsledkov hospodárskej krízy je oveľa väčší
 počet nezamestnaných ľudí vrátane čerstvých absolven-
tov.Práverok2009jepreabsolventovjednýmznajťažších
v súvislosti s uplatnením sa na pracovnom trhu. Štatisti-
ky	hovoria	o	40	až	60		%	poklese	pracovných	ponúk	
pre absolventov na Slovensku.Jesamozrejmé,žetieto
údajesúrozdielneprejednotlivéregiónySlovenska,pri-
čomstálenajvyššípočetpracovnýchponúkpreabsolven-
tovjevBratislave.Lenpreinformáciu,vleteroku2009
skončiloštúdiumokolo15000študentovvysokýchškôl.

Odborníciaľudiazpraxesazhodujúnatom,ževsúčas-
nosti spoločnosti predovšetkým riešia finančné problé-
myasnažiasaredukovaťnáklady.Keďžeabsolvent bez 
	praxe	je	v	úvodnom	období	zamestnania	prevažne	
nákladovou	položkou	a	jeho	prínos	pre	firmu	je	len	
minimálny,	 záujem	o	 absolventov	 sa	 tým	 	znižuje. 
Prijatieabsolventajednesskôrchápanéakonákladovázá-
ťaž,nieakomladá,dynamickáahlavneperspektívnapra-
covná sila.

Ako perspektívnu, dynamickú, relatívne lacnú a učiacu
sapracovnúsilubysmeabsolventovmalivnímaťajdnes,
včasehospodárskejkrízy,lebosú to práve  absolventi, 
ktorí	 s	 novými	 myšlienkami	 a	 nápadmi	 môžu	
a	budú	posúvať	ďalej	aj	vašu	firmu.

Negatíva

Absolvent = 
vysoké náklady
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 2. Očakávania zamestnávateľa 
a absolventov

 2.1 Absolvent

Absolvent ukončením vysokoškolského štúdia a nástu-
pomdoprácezásadnemeníspôsobsvojhoživotaajeho
prvýzamestnávateľsimusíbyťplnevedomýtoho,žeta-
kýtočlovekpotrebuje v úvodnej fáze podporu. Absol-
ventprichádzadoprenehonového,zatiaľnepoznaného
pracovnéhoprostredia,učísapracovnýmnávykom,pra-
covnejdisciplíneazvykásinabežnýpracovnýrytmus.

Čerstvýabsolventprichádzadozamestnaniaplnýočaká-
vaní a chute učiť sa novýmveciam aďalej sa vzdelávať.
Avšakpravdepodobnenajdôležitejšímmotivačnýmfakto-
rompretakéhotozamestnancajefinančnáodmena.Tvr-
dia to aj viacerí riaditelia ľudskýchzdrojovpopredných
slovenských spoločností.Mladý človek je plný snov, 
nápadov	a	vízií,	ktoré	sa	 snaží	 zrealizovať.	Zväčša	
mu v ceste k dosiahnutiu cieľov stojí nedostatok 
peňazí,	 a	 aj	 preto	 sa	 zamestná	 v	 spoločnosti,	 kto-
rá ponúka motivujúce finančné ohodnotenie, ako
ajperspektívunárastutejtoodmeny.Medziabsolventmi
nájdeme však aj ľudí, ktorých primárnym motivačným
faktoromniejevýškaplatu,aleprávemožnosťučiťsano-
výmveciam,získavaťpraktickéacennéskúsenostiamož-
nosťosobnostného,akoajprofesionálnehorozvoja.

Nazačiatkusvojejkariérymáčerstvýabsolventzväčšaplno
koníčkovazáľub,ktorýchsalennerádbudevzdávať.Preto
jedôležité,abyzamestnávateľotýchtopotrebáchamoti-
vátoroch vedel a pracoval s nimi. Akonáhle  absolvent 
cíti,	že	je	o	jeho	osobu	záujem	so	všetkým,	s	čím	do	
zamestnania prichádza(tedavrátanekoníčkov),aj on 
sa	snaží	odovzdať	firme	čo	najviac.

Finančná 
odmena

Podpora 
osobných 

záujmov
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Čerstvýabsolventodprvéhozamestnaniaočakáva:

motivujúcufinančnúodmenu, �

možnosť učiť sa, vzdelávať sa a nadobúdať praktické �
skúsenosti,

perspektívuosobneaprofesionálnerásť, �

možnosťrealizovaťsa, �

príležitosťpresplneniesvojichtúžobasnov. �

 2.2 Zamestnávateľ

Zamestnávateliasúsivdnešnejdobevedomí,žeabsolvent
prinášadofirmyšpecificképozitíva,akoajnegatíva,ana
základetohoformujúajsvojeočakávanianaprínosabsol-
ventaprefirmu.Očakávaniazostranyzamestnávateľane-
smúbyťprehnané,alenadruhejstraneanipodcenené.

Možnokonštatovať,žefirmyodabsolventovočakávajú:

čerstvéadobréteoretickéznalosti, �

veľmi dobré znalosti informačnej technológie a cu- �
dzíchjazykov,

flexibilituaochotupracovať, �

schopnosť rýchlo sa učiť a dravosť po vedomostiach �
aschopnostiach,

žeprijatieabsolventajedlhodobejšiainvestíciasdlh- �
šounávratnosťou,

počiatočnerelatívnenízkufinančnúodmenu. �

Očakávaniaabsolventaazamestnávateľasačastozhodujú
voväčšinefaktorovaodbornícitvrdia,žejedinýmčastým
„kameňomúrazu“jeprávefinančnáodmena.
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Ako	 riešiť	 nadhodnotené	 finančné	 požiadavky	
	absolventa,	o	ktorého	máme	záujem?

Aksaajvámstane,žemátezáujemopodľavásšikovného
čerstvéhoabsolventa,ktorýsivšakpýtapodľavásnadhod-
notenúodmenu,riešeniamôžubyťviaceré.Spomenieme
aspoňniektoré:

Zdôrazniť	všetky	odmeny,	ktoré	 firma	ponúka. �  
Absolventsičastoakojedinúodmenuodzamestnáva-
teľapredstavujeprávepeniaze.Áno,peniazesúsilnou
ahmatateľnouodmenouza jehoprácu,slúžiamuna
splneniesvojichsnovatúžob.Dôležitévšakje,abyab-
solventpochopilajďalšiepridanéhodnoty,resp.dru-
hyodmien,ktorémuzamestnávateľposkytuje.Užpri
vstupných pohovoroch je dôležité zdôrazňovať, akú
perspektívu osobnostného a profesionálneho rastu
jemožnévspoločnostidosiahnuť.Možnostiďalšieho
vzdelávania,cestovaniaainéfaktorymusiabyťčerstvé-
muabsolventovivhodnýmspôsobomobjasnené.

Rast finančnej odmeny po skúšobnej dobe  �
a	 v	 ďalších	 intervaloch. Čerstvý absolvent takto
vidí,žejeskúšaný,aakbudepodávaťočakávanývýkon,
zvýšisamuajplat.Výsledkombudevyššiavýkonnosť
absolventaprisnaheukázať,čodokáže.

Splniť	 jeho	 požiadavky	 a	 klásť	 vysoké	 nároky. �  
Akstepresvedčený,žedanýčlovekješikovnýabude
schopný rýchlo podávať výkon,môžetemu vyhovieť
v jehoplatovýchočakávaniach. Bude lepšie, ak taký-
to absolventbudepracovaťu vás akouvašej konku-
rencie.

Nastaviť	 variabilnú	 časť	 odmeny	 naviazanú	 na	 �
výkon. Takýto spôsobmôže fungovať podobne ako
useniorskýchzamestnancov.
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Prirozhodovaníovýškeplatuabsolventa,aleajvšeobec-
nejezaujímavévedieť,ženedostatokpeňazímôževyvo-
laťnespokojnosť,ichobstaranienemázanásledoktrvalý
pocitspokojnosti.Výskumyneukázaližiadnuvýraznepo-
zitívnuväzbumedzispokojnosťouavýkonom.Spokojný
pracovníkniejenutneveľkýmpracantomaveľkýpracant
niejenutnespokojnýpracovník.

 3. Uvedenie čerstvého absolventa 
do firmy ako predpoklad 
jeho budúcich výkonov

Tak ako u každého nového zamestnanca, aj u absolven-
tov jedôležitévenovaťzvýšenúpozornosťprvýmdňom
vspoločnosti,kedysaformujúpostojeavnímaniespoloč-
nosti.Formujesatzv.psychologickázmluva,tedaimpli-
citné nepísané presvedčenie a predpoklady týkajú-
ce sa správania, ktoré absolvent očakáva.

Učerstvéhoabsolventajeeštedôležitejšievenovaťsamu
pri uvádzaní do práce ako pri seniorských zamestnan-
coch,a topreto,žeeštenikdypredtýmnebolvpracov-
nompomereanevie,čoodnehoočakávať.Hlavnýmicieľ-
mipriuvádzaníabsolventadofirmybymalibyť:

prekonaťúvodnúfázu,kedysačerstvémuabsolventovi �
zdávšetkoneobvyklé,cudzieaneznáme,

rýchlo vytvoriť v mysli absolventa pozitívny a priaz- �
nivýpostojkfirmeazvyšovaťpravdepodobnosťjeho
stabilizácie,

dosiahnuť,abyabsolventvčonajkratšomčasepodával �
požadovanýpracovnývýkon,

zamedziť alebo znížiť pravdepodobnosť skorého od- �
chodupracovníkazfirmy.

Zaujímavé

Psychologická 
zmluva

Uvedenie 
absolventa 
do firmy
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Odhadyhovoria,ženákladynanáhraduabsolventapo
jehoskoromodchodemôžutvoriťaž50%jehoročné-
hoplatu.Predstavmesistočlennúfirmu,kdeje85se-
niorskýchzamestnancova15 absolventov.Priemerný
ročnýplatabsolventabude10000€aseniorskéhoza-
mestnanca18000€.Akbyztejtofirmyodišlopredčas-
ne12absolventovzcelkovéhopočtu100ľudí,náklady
bypredstavovali60000€,čoje3,5%mzdovýchnákla-
dovcelejfirmy.Sútozbytočnénáklady,apretostojíza
tovenovaťpozornosťuvedeniuabsolventovdofirmy.

 4. Riadenie výkonu čerstvého absolventa

Pririadenívýkonuabsolventa,akoajpribežnomzamest-
nancovijedôležitéklásť	dôraz	na	rozvoj	a	používanie	
plánov samostatného učenia sa a vzdelávania a na 
prepojenieindividuálnychapodnikovýchcieľov.

Takakoajseniorskýzamestnanec,ičerstvýabsolventpo-
trebujevedieť,čosaodnehoočakáva,akývýkonmápodá-
vať,nazákladečohobudehodnotený,naakýchzručnos-
tiachmápracovať,vktorejoblastisamáďalejvzdelávať
apod.Absolventprichádzajúcidoorganizáciemôžemať
iné, často naivné alebo skreslené predstavy o tom, ako
má jeho výkon vyzerať. Aby absolvent chápal svoju úlo-
huaroluvspoločnosti,jenevyhnutnáčastáahlavnejas-
nákomunikáciasním.
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Kľúčové činnosti pri riadení pracovného výkonu 
absolventa

 � Definícia rolí — s čerstvým absolventom sa uza-
tváradohodaohlavnýchoblastiachjehovýsledkov
apožadovanýchschopnostiach.

Dohoda alebo zmluva o pracovnom výkone �  
—definujeočakávania, ktorémáabsolventdosiah-
nuť vo forme cieľov. Takisto bymala vymedzovať,
akobudevýkonmeranýaakéschopnostisúpotreb-
nénadosiahnutieadekvátnehovýsledku.Idevlast-
neoplánovanievýkonuabsolventa.Trebasiuvedo-
miť,žeabsolventvúvodnýchmesiacochbudeskôr
nazáťažabudemutrebavenovaťviacčasupriza-
škoľovaníavzdelávaní,pretobyplánvýkonuajeho
ohodnoteniemalibyťprispôsobené tak,abysaod
absolventanečakalokamžitývýkon,nazákladekto-
rého bude hodnotený. Ak by sa od absolventa ča-
kalokamžitývýkon,odktoréhobyzáviselijehood-
meny,môže toviesťkzvýšenémustresu(naktorý
takýtočloveknie jezvyknutý), a týmpádomkne-
uspokojivýmvýsledkom.Preto absolventovi tre-
ba	dopriať	čas	na	zorientovanie	sa	a	prípravu	
na podávanie výkonu.

Plán osobného rozvoja �  — práve táto aktivita je
prečerstvéhoabsolventaveľmidôležitá.Stanovujú
savňomkrokyakonkrétnepostupy,vďakaktorým
absolventbuderozvíjaťsvojeschopnostiazručnos-
ti.Tujedôležitéprepojeniemedzizáujmamijednot-
livcaaorganizácie, t.j. vzdelávať aosobne rozvíjať
absolventavoblastiach,oktorémázáujemavďaka
ktorýmbudemôcťpodávaťlepšievýkony.
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Priebežné	riadenie	pracovného	výkonu �  — ide 
predovšetkým o pravidelnú spätnú väzbu o plne-
ní očakávaní zo strany zamestnávateľa i zo strany
absolventa. Právepri absolventoch je dôležitá čas-
táajasnáspätnáväzba,vďakaktorejsadozvie,čije
jehovýkonuspokojivý,čobymalzmeniť,zlepšiťale-
bočorobívynikajúco.Pripriebežnomriadenípra-
covnéhovýkonusamôžemeopieraťoformálnesle-
dovanie výkonucezmerateľnéukazovatele, ako aj
oneformálneindividuálnehodnotenie.

Skúmanie výkonu �  — v nadväznosti na spätnú
väzbu a formálne posudzovanie výkonu môžeme
s absolventom pristúpiť k prehodnoteniu doho-
dyaplánuvýkonu,akoajplánuosobnéhorozvoja.
Nezabúdajme na vhodné motivačné techniky ako
napr. pochvalu.

Prihodnotenízamestnancovbysaukazovatele,nazákla-
dektorých jeposudzovaný,mali týkaťhlavnevýsledkov,
nievynaloženéhoúsilia.Pri hodnotení absolventa je 
potrebné	aspoň	čiastočne	hodnotiť	aj	úsilie,keďže
ukazujenajehosnahuajdobudúcnostizlepšovaťsa,učiť
sanovéveciaschopnostihúževnatoísťzacieľom.Výsle-
dok sa aj napriek veľkému úsiliu nemusí dostaviť kvôli
nedostatočnýmskúsenostiama zručnostiampotrebným
navýkonpráce.Akonáhleabsolventzískatietoskúsenos-
tiazručnosti,prizachovanomúsilídosiahneeštelepšie
výsledky,akoočakávame.

Definovaniecieľovučerstvéhoabsolventamátiežsvoje
špecifiká. So seniorským zamestnancom jemožné viesť
rozhovornatémubudúcichcieľovvtakomtoduchu:„Čo 
sú podľa vás najdôležitejšie veci a úlohy, ktoré robíte? Čo 
si myslíte, že sa od vás v každej z týchto oblastí očaká-
va? Ako sa dozviete, že plníte ciele?“Takýmitootázkami
jemožnésadopracovaťkspoločnémudefinovaniucieľov
u seniorských zamestnancov,väčšina	 absolventov	by	

Hodnotenie 
absolventa

Definovanie 
cieľov 

u absolventa
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na	 takéto	otázky	 len	 ťažko	hľadala	odpovede. Roz-
dieljetedavtom,žeodpovedenatietootázkymusímať
firma dopredu rozmyslené a musia byť pre absolventa
jasnéahlavnesplniteľné.

Definovanýmcieľommôžebyťtedanapríklad:„Najdô-
ležitejšiuúlohouprevásbudesavpriebehumesiaca
zorientovať v našomproduktovomportfóliu, spoznať
našichkľúčovýchzákazníkova absolvovať tieto škole-
nia…Očakávameodvás, žebudetevedieť ajopolno-
cipovedať,načo slúži tentonášprodukt.Pomesiaci
s vami spravímeaj test,ktorýukáže, akévýsledky ste
vtýchtooblastiachdosiahli.“

Obraznemôžeme chápať čerstvého absolventa ako die-
ťa,ktorévychovávame—akohonaučímesprávaťsa, tak
saneskôraj správaťbude.A tak,ako je toudieťaťa, tak
aju čerstvéhoabsolventa jenajdôležitejšiaúvodná fáza.
Stretávajtesasabsolventomadávajtemuspätnúväzbutý-
kajúcusajehovykonanejprácečonajčastejšie.

Zanietenosťabsolventa,chuť	pracovaťapodávaťdobrý
pracovnývýkonmôžete	spoznať	napríklad	aj	na	tom,	
že	si	spätnú	väzbu	bude	žiadať	sám.Napríkladotáz-
kami:„Ste spokojný s analýzou, ktorú som spravil? Aké 
nedostatky tam boli? Čo by som mal zlepšiť na stretnu-
tí s klientom?“

Vhodným spôsobom môže byť aj štruktúrovaná spätná
väzbavo formekrátkehopohovoru,kdeby smesamali
zameraťnanasledovné:

čosaabsolventchcelnaučiť,čosanaučilačosaešte �
potrebujenaučiť,

čo si myslí, že už dokáže a pozná, a čo by chcel �
poznať,

kamsadostal,kamsmerujeaakosatamdostane(od �
kohopotrebujepomoc).

Pravidelne 
sa s čerstvým 
absolventom 
stretávajte

Krátke 
pohovory
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Čerstvý absolvent sa rýchlo učí, keďže je obklopený
množstvomnovýchvecíapoznatkovasnažísa ichvšet-
ky absorbovať. Aby sme zabezpečili atmosféru, v ktorej
samôžečerstvý absolventefektívneučiť, jedôležité vy-
tvoriťmu prostredie,kde bude povzbudzovaný, aby 
podstupoval riziká a experimentoval.Akozamestná-
vateľmusímebyťpripraveníajnaomylyatolerovaťich,
abyabsolventnavlastnejkožizistil,čojetoomyl,niesol
zaňzodpovednosť a riešil vzniknutú situáciu.Takémuto
človekujevhodnépodaťpomocnúruku,resp.ukázaťmu
správnucestukriešeniu,alesamotnériešenieprenechať
na absolventa.

Včase,keďsavenujemečerstvémuabsolventovi,venuje-
memuveľačasuaúsilia,jedôležité,abysmenezanedbáva-
li ostatných zamestnancov. Najmä	v	čase	hospodárskej	
krízy	môže	mať	zanedbávanie	iných	zamestnancov	
na úkor čerstvého absolventa zlý vplyv na ich moti-
váciu a pracovný výkon.Znižovanienákladovsačasto
priamoalebonepriamodotknepredovšetkýmzamestnan-
cov,ktorístratiačasťkomfortualebobenefitov.Naviac,ak
icheštevýrazneochudobnímeopozornosťsvojhonadria-
deného,môžeichvýkonrapídneklesať.Vtakomtoprípa-
dejevhodnéichzainteresovaťdovzdelávaniaaškolenia
absolventa,akotomajúzáujem.

 5. Oplatí sa mi zamestnať absolventa?

Nie je možné dať všeobecnú odpoveď na túto otázku.
 Odpoveď	závisí	predovšetkým	od	oblasti	podnika-
nia	a	využiteľnosti	mladej,	dravej	a	učiacej	sa	pra-
covnej sily. Je množstvo spoločností (pravdepodobne
predovšetkýmvoblastislužieb),ktorépovažujúabsolven-
tovzalukratívnupracovnúsilu.Jerelatívnelacná,dobre
teoretickyvybavenáaschopnárýchlosaučiťaformovať
napožiadavkyzamestnávateľa.

Pozitívne 
prostredie

Nezanedbávajte 
ostatných 

zamestnancov
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Odborníciamanažérisazhodujúnatom,žeak sa spo-
ločnosti	 podarí	 identifikovať	 talent,	 investícia	 do	
takéhoto čerstvého absolventa sa oplatí aj v prípa-
de vyššej nástupnej mzdy a nákladov spojených 
s jeho zaškoľovaním. Zhodujú sa tiež na tom, že ide
predovšetkýmoosobnosťaindividualitučerstvéhoabsol-
venta,ktorávkonečnomdôsledkuzavážiprineskorších
výkonochadosahovanístanovenýchcieľov.Učerstvých
absolventov je ťažkéhodnotiť predošlépracovné skúse-
nostialeboprax,keďžeprevažnežiadnunemajú.

Mnohofiriempristupujeuždlhšiekosvedčenejmetó-
de,ktorájeprospešnáajpreabsolventov,ajprefirmy,
atozamestnanieužpočasštúdia.Vposlednom alebo 
predposlednom ročníku vysokej školy zamestna-
jú	na	skrátený	pracovný	úväzok	alebo	vo	forme	
brigády	študenta,	ktorého	postupne	a	pomalšími	
krokmi zaškoľujúaučiaštandardom,normámaeti-
kespoločnosti.Týmtospôsobomorganizáciadosiahne,
ževčase,keď	študent	ukončí	vysokú	školu a stáva 
saznehočerstvýabsolvent,je	už	zaškolený	a	môže	
ihneď	začať	podávať	efektívny	výkon.

Zuvedenéhopríkladujezrejmé,žeideešteodlhodobej-
šiuinvestíciu,ktorávšaknemusíbyťnevyhnutnedrahšia.
Navyše,eštepočasštúdiadochádzakformovaniuužspo-
mínanejpsychologickejzmluvyavytváraniupredpokladu
nabudúcuúspešnúspoluprácu.Takistomôžetotoúvod-
né	obdobie	slúžiť	na	to,	aby	absolvent	alebo	firma	
usúdili,	že	ďalšiu	spoluprácu	si	nežiadajú.

Preabsolventajetentotypspoluprácetakistozaujímavý,
atozviacerýchdôvodov:

privyrobísipočasštúdia, �

získavapraktické skúsenostiužpočas štúdia a vie sa �
následnelepšieuplatniťnapracovnomtrhu,

spájasiteoretickynadobúdanéskúsenostispraktickými, �

postupnesapripravujmenapracovnénávykyarytmus. �
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Firmy,ktorézrôznychdôvodovnezamestnávajúštuden-
tovposledných ročníkovvysokých škôl alebomajú záu-
jemlenočerstvýchabsolventov,častopristupujúknároč-
nýmnáborovýmavýberovýmmetódam,ktoréčerstvých
absolventovdostatočnepreveriaakopoosobnostnej,tak
ajpoodbornejstránke.Ideväčšinouoviackolovéodbor-
né testovanie formou dotazníkov a testov, ako aj 
o osobnostné testovanie pomocou školených kon-
zultantov alebo špecializovaných osobnostných 
testov.

Na záver…

Uvedommesi,žezamestnaniečerstvéhoabsolventaje �
investíciapeňazí a času, ktorejnávratnosť jedlhodo-
bejšia.

Čerstvý absolventmá špecifické očakávania, ktorých �
simusímebyťvedomíasktorýmimusímeakozamest-
návateľrátať.

Uvedenie čerstvého absolventa do práce a úvod- �
némesiacesúprejehopracovnúbudúcnosťavýkon
kľúčové.

Aby sme čo najskôr dosiahli požadovaný pracovný �
výkonodabsolventa,musímemuvenovaťväčšiupo-
zornosťaviacčasu.

Hodnoteniepracovného výkonu čerstvého absolven- �
tamusíbyť zameranépredovšetkýmnavýsledky, ale
nesmiemezabúdaťaninajehovynaloženéúsilie.




