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1 ÚVOD 

V současnosti je na trhu práce velká konkurence, která značným způsobem ovlivňuje 

uchazeče o pracovní místo i společnosti, jež pracovní místa nabízejí. Konkurenční výhodu už 

nevytváří společnostem finanční kapitál, nýbrž kapitál lidský, tedy zaměstnanci. Pokud chce 

společnost v tomto konkurenčním prostředí přežít, je nutnost tento lidský kapitál rozvíjet, 

jelikož právě člověk je ve společnosti nejdůležitějším článkem.  

Diplomová práce bude zaměřena na proces získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané 

společnosti. Zaměstnanci znamenají pro společnost hlavní stavební prvek, který přispívá 

k dosažení cílů. Vedení společnosti by se tedy mělo snažit o vybrání takových zaměstnanců, 

kteří mají nejen požadované schopnosti a dovednosti, ale také takové, kteří vnímají práci jako 

motivující faktor, čímž pádem budou dosahovat žádaných výsledků. Samozřejmě může nastat 

i situace, kdy na pracovní místo bude vybrán ne příliš vhodný uchazeč. V takovém případě 

pak může dojít k negativnímu ovlivnění organizace, a to např. ke zhoršení firemní kultury 

společnosti, narušení vztahů mezi zaměstnanci či k nespokojenosti zákazníků. Proto by výběr 

měl spadat do nejodpovědnějších kompetencí manažerů společnosti.  

Cílem diplomové práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve 

vybrané společnosti, a na základě poznatků získaných z této analýzy navrhnout případná 

doporučení, která by odstranila nedostatky v tomto procesu. 

Tato práce bude rozdělena do několika kapitol, přičemž všechny povedou ke splnění 

definovaného cíle práce. První kapitola diplomové práce bude zaměřena na teoretická 

východiska procesu, která budou vycházet z poznatků získaných z odborné literatury a dalších 

potřebných zdrojů. Ke zpracování těchto poznatků bude využito metody komparace, pomocí 

níž jsou porovnávány informace a následně dochází k nalezení společných či rozdílných 

znaků.  

Ve druhé kapitole bude představena společnost, kterou byla zvolena AXA, s. r. o. Tato 

část bude obsahovat všeobecné informace o společnosti a struktuře zaměstnanců, které budou 

získávány z interních zdrojů společnosti. 

Další kapitola bude věnována analýze procesu získávání a výběru zaměstnanců ve 

společnosti s r. o. AXA. V této části bude použita metoda dotazování, která bude provedena 

na finančních poradcích. Předmětem zkoumání bude, jak celý tento proces ve skutečnosti 
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probíhal. Následně bude provedeno vyhodnocení získaných informací, jehož výstupem bude 

pro lepší přehlednost grafická analýza. 

Poslední kapitola diplomové práce bude zahrnovat návrhy a doporučení na zlepšení, 

které budou provedeny metodou syntézy. Návrhy a doporučení se budou týkat podstatných 

kroků procesu získávání a výběru zaměstnanců. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU 

ZAMĚSTNANCŮ 

Tato kapitola se bude zabývat teoretickými poznatky, které se týkají oblasti řízení 

lidských zdrojů a vybraných personálních činností souvisejícími s tématem diplomové práce. 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

Dle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) je řízení lidských zdrojů soubor 

manažerských postupů sloužících k získávání a udržování zaměstnanců ve firmě 

a zajišťování, aby zaměstnanci podávali vysoký výkon, čímž by přispívali k dosažení cílů 

společnosti. 

Za hlavní cíl řízení lidských zdrojů lze považovat řízení lidí takovým způsobem, který 

vede k výkonnosti společnosti (Armstrong, 2007). 

2.1.1 Lidské zdroje 

Dle profesora Samuelsona jsou lidé jedním ze čtyř zdrojů určujících ekonomický 

rozvoj. Za ostatní považuje půdu, technologii a kapitál. Výzkumy dokazují, že výsledky 

společností jsou 60% ovlivňovány věcnými zdroji a 40% lidskými zdroji. Lidské zdroje 

ohraničují možnosti společnost a stupeň využití, jsou to zdroje tvůrčí – tzn., že uvádějí do 

pohybu ostatní věcné zdroje a krom toho dělají i další činnosti jako např. plánování.  

Důležitost lidských zdrojů dokazuje níže uvedený rámec, nazývaný McKinsey 7S. Je 

to analytická technika, která se používá pro zhodnocení kritických faktorů společnost. Tato 

technika byla navržena koncem 70. let americkými konzultanty ze společnosti 

McKinsey&Company a zahrnuje sedm vzájemně propojených komponentů. Jeho schéma je 

zobrazené v obr. 2.1 (VUCHS. Řízení lidských zdrojů. [online]. [29. 2. 2014]. Dostupné z: 

http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-RLZ.pdf). 
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Obr. 2.1:McKinsey 7S 

 

Zdroj: MANAGEMENT MANIA. McKinsey 7S. [online]. [29. 2. 2014].  Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s 

Lidské zdroje jsou nákladné a tím i drahé, dle druhu společnosti tvoří 20 – 50 % 

celkových nákladů společnosti. Jsou to ale takové investice, které se společnosti vrací. 

Očekáváme od lidských zdrojů zisk. Úspěšné společnost jsou takové, které přijímají a dávají 

dohromady správné lidi, přichází se stále lepšími projekty, jak své lidi udržet, používají 

pozitivní posilování a uplatňují politiku otevřených dveří (VUCHS. Řízení lidských zdrojů. 

[online]. [29. 2. 2014].  Dostupné z: http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-

RLZ.pdf). 

2.1.2 Předmět řízení lidských zdrojů 

V oblasti řízení lidských zdrojů rozlišujeme mnoho personálních činností. Pojetí 

personálních činností nalezneme v různých literaturách. Nejčastěji se však setkáváme s těmito 

druhy činností: 

a) vytváření a analýza pracovních míst; 

b) personální plánování; 

c) získávání a výběr zaměstnanců; 

d) interní mobilita; 

e) společnost práce a pracovní podmínky; 

f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

g) řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců; 
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h) vzdělávání a rozvoj zaměstnanců; 

i) odměňování a zaměstnanecké výhody; 

j) pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání; 

k) péče o zaměstnance a sociální rozvoj společnosti; 

l) komunikace a informování zaměstnanců; 

m) personální informační systém (Dvořáková et al., 2012). 

Jelikož je diplomová práce zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců, bude nás 

zajímat především získávání a výběr zaměstnanců, což bude podrobně popsáno 

v následujících kapitolách. S těmito personálními činnostmi souvisí také analýza pracovních 

míst a personální plánování. Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, 

získáváním a výběrem zaměstnanců je dle Koubka (2007) zobrazen v obr. 2.2. 

Obr. 2.2: Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánování, získáváním a výběrem 

zaměstnanců. 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef: Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha: 

Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. s. 88. (upraveno). 
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2.2 Získávání zaměstnanců 

Dle Dvořákové et al. (2012) je získávání zaměstnanců personální činností, která 

identifikuje, přitahuje a najímá kvalifikovanou pracovní sílu. Tradiční filozofií v tomto 

procesu je přilákat co největší počet uchazečů. V případě, že se podaří nalézt soulad mezi 

potřebami společnosti a potřebami uchazeče, dochází ke zvýšení efektivnosti procesu 

získávání. 

Koubek (2007) uvádí, že získávání zaměstnanců je jednou z činností personální práce 

a klíčovou fází formování pracovní síly společnosti. Cílem tohoto procesu je zajistit, aby 

pracovní místa přilákala co nejvíce uchazečů, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím 

termínu. Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, 

informování o volných pracovních místech, nabízení těchto volných pracovních míst, 

v jednání s uchazeči, v získávání informací o uchazečích a v administrativním zajištění všech 

těchto činností.  

Dle Foot a Hook (2002) jsou cíle získávání zaměstnanců následující: 

- získat dostatek vhodných uchazečů na volná pracovní místa; 

- společnost by se měla snažit používat a dávat najevo také užívání slušného postupu; 

- zajišťovat, aby proces získávání vedl k definovaným cílům společnost a k preferované 

image společnosti; 

- provádění veškerých aktivit v procesu získávání tak, aby byl efektivní ve vztahu 

k nákladům společnosti. 

Základní definice a cíle procesu získávání byly uvedeny z pohledu tří autorů. 

Z každého tedy vyplývá, že proces získávání zaměstnanců je především efektivní přilákání 

velkého počtu uchazečů. Efektivní z hlediska nákladového a časového. 

Kociánová (2010) uvádí, že by měla společnost usilovat o to, aby potenciální uchazeči 

byli jak způsobilí k zastávání pracovní pozice, tak aby měli určitý rozvojový potenciál, který 

zajistí budoucí nároky práce ve společnosti. Společnosti sledují především významné aspekty 

jako předpoklady k identifikaci se společností, k adaptaci na firemní kulturu a schopnosti 

chování uchazečů na pracovních pozicích. 

V procesu získávání zaměstnanců stojí proti sobě dvě strany, a to společnost se svojí 

potřebou pracovních sil a potenciální uchazeči o práci – tedy osoby hledající vhodné 
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zaměstnání. Těmito osobami mohou být i stávající zaměstnanci společnosti, kteří se buď sami 

rozhodnou o změně pracovního místa, nebo jsou ze svého stávajícího pracovního místa 

uvolňováni z důvodu úspor pracovních sil či organizačních změn. Získávání zaměstnanců je 

tedy proces, který má zajistit takový tok informací mezi oběma stranami, aby potenciální 

zájemci reagovali na nabídku zaměstnání ve společnosti (Koubek, 2007). 

2.2.1 Podmínky pro získávání zaměstnanců 

Nabídku zaměstnání mohou ovlivnit jak vnitřní, tak vnější podmínky. 

VNITŘNÍ PODMÍNKY 

Jsou to takové podmínky, které společnost může do jisté míry ovlivnit. Můžeme je 

rozdělit do tří skupin: 

Charakteristiky související s pracovním místem: 

 povaha práce; 

 postavení ve funkční hierarchii společnosti; 

 nároky zaměstnance; 

 míra odpovědnosti a povinností; 

 pracovní podmínky atd. 

Významnou roli ve společnosti hrají tyto faktory: 

 úspěšnost společnosti a její postavení na trhu; 

 reputace společnosti; 

 systém odměňování a benefitů; 

 možnost vzdělávání a kariérního růstu; 

 zaměstnanecké poměry ve společnosti atd. 

Faktory, které souvisí s nabídkou zaměstnání – tedy musíme jim věnovat pozornost: 

 kam zveřejníme nabídku na pracovní místo; 

 jak tuto nabídku budeme formulovat. 
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VNĚJŠÍ PODMÍNKY 

Jedná se o takové podmínky, které jsou společností neovlivnitelné a jsou velmi 

nestálé. Společnost by s nimi měla počítat a pokusit se jim vyhýbat. Patří sem především tyto 

faktory: 

 demografické (reprodukce pracovní síly, mobilita obyvatel a jiné charakteristiky 

populačního vývoje); 

 ekonomické (např. strukturální změny ovlivňující rozdíly mezi nabídkou a poptávkou 

na trhu práce); 

 sociální (hodnotové orientace, orientace týkající se vzdělání, rodinné orientace apod.); 

 technologické (souvisí s vytvářením, přeměnou či likvidací pracovních míst); 

 sídelní (charakter osídlení v okolí společnosti, preference určitého druhu obydlí či 

přednost území s příznivějším životním prostředím); 

 politicko-legislativní (souvisí se zaměstnáním cizinců v tuzemsku či tuzemců 

v zahraničí, s vytvářením překážek pro diskriminaci uchazečů o zaměstnání, nebo 

s nařízením zaměstnávání určitých osob). 

Z výše uvedených faktorů vyplývá, že vnitřní podmínky ovlivňují spíše individuální 

rozhodování potenciálních uchazečů při reakci na nabídku společnosti, zatímco vnější 

podmínky jsou spíše objektivní pro společnost (Koubek, 2007). 

2.2.2 Proces získávání 

„Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je perfektní znalost povahy 

jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza pracovních míst, a předvídání 

uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí personálního plánování“ 

(Koubek, 2007, s. 131). 

Společnost může získávat potřebné zaměstnance buď z vnitřních, nebo z vnějších 

zdrojů. Dle Aswathappeho (2008) je důležitým rozhodnutím fakt, zda se společnost bude 

soustředit na přijímání zaměstnanců z vnitřních zdrojů – tedy na pracovníky s většími 

zkušenostmi a dovednostmi a kteří stojí více, nebo z vnějších zdrojů – tedy na pracovníky 

s menším počtem dovedností, do jejichž vyškolení a vzdělání se následně investují finanční 

prostředky. 
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Proces získávání zaměstnanců se skládá z několika kroků, které na sebe navazují. 

Dodržování těchto kroků přináší společnosti značné finanční i časové úspory. Je dobré, aby 

byla společnost připravena na získávání nových zaměstnanců ještě předtím, než začne 

samotný proces získávání. Kroky procesu získávání zaměstnanců jsou zobrazeny v obr. 2.3 

a následně podrobněji popsány. 

Obr. 2.3 Kroky procesu získávání zaměstnanců 

  
Identifikace potřeby získávání pracovníků. 

  

    
 

    

 
Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

 

    
 

    

   
Zvážení alternativ. 

   

    
 

    
 

Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na 
kterých založíme získávání a pozdější výběr pracovníků.  

  

    
 

    

 
Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů. 

 

    
 

    

  
Volba metod získávání pracovníků. 

  

    
 

    

 
Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů. 

 

    
 

    

  
Formulace nabídky zaměstnání. 

  

    
 

    

  
Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

  

    
 

    

 

Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s 
nimi. 

 

    
 

    

 

Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a 
informací. 

 

    
 

    Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám 

Zdroj: KOUBEK, Josef: Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha: 

Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. s.131, 132. (upraveno). 
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Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Tato identifikace vychází jednak z plánů společnosti, jednak z momentální, operativní 

potřeby. Při sestavování plánu je třeba si uvědomit, z jakých zdrojů budeme zaměstnance 

získávat. Tyto plány jsou nám pak nápomocné v případě obsazování uvolněného nebo nově 

vzniklého pracovního místa. Samozřejmostí je, že identifikace potřeby dodatečných 

zaměstnanců musí probíhat s předstihem před realizací vlastního získávání zaměstnanců 

a ještě s větším předstihem v případě, že je potřeba zaměstnanců skutečně aktuální 

(Koubek, 2007). 

Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst 

Dle Kolmana (2004) jsou jednotlivé popisy práce východiskem pro stanovení potřeby. 

Popisem a specifikací pracovních míst nám vzejdou veškeré požadavky např. na kvalifikaci, 

vzdělání atd., které budeme po uchazečích požadovat. V případě existence těchto popisů je 

musíme ověřit vzhledem k současné situaci společnosti. Pokud neodpovídají současnému 

stavu, měli bychom se věnovat jejich obnovení, což nám přinese mnoho užitečných informací 

a základních charakteristik využitelných při sestavování nabídek práce. 

Koubek (2007) tvrdí, že shromažďování informací o příslušném pracovním místě je 

nejdůležitější fází procesu získávání zaměstnanců. Musíme provést jakousi inventuru úkolů a 

podmínek spojených s pracovním místem a z nich pak odvodit požadavky kladené na 

uchazeče. Nejdůležitější charakteristiky se pak stávají součástí nabídky pracovního místa a 

dle kterých se uchazeč rozhoduje, zda na nabídku bude reagovat či nikoliv.  

Zvážení alternativ 

V případě volného pracovního místa je třeba zvážit, vzhledem k finančním 

prostředkům, zda je toto místo třeba obsadit nebo zda není lepší pracovní místo zrušit. Pokud 

jej nechceme zrušit, je lepší ho obsadit zaměstnancem, který bude zaměstnán pouze na 

částečný úvazek či dočasný pracovní poměr. Při výběru každé z těchto alternativ je nutné si 

stanovit výhody a nevýhody a položit si základní otázky, ze kterých sami usoudíme, která 

alternativa je pro naši společnost lepší (Koubek, 2007). 
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Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

Tento krok vychází z již zmíněného popisu práce, ve kterém stanovíme konkrétní 

požadavky na kandidáta. Koubek (2007) uvádí, že je vhodné tato kritéria sestavit do určité 

hierarchie a to: 

 Nezbytné požadavky – jsou to takové požadavky, které jsou nutností pro výkon dané 

práce, a nelze se bez nich obejít. 

 Žádoucí požadavky – jsou takové, které nejsou nutné, ale mohou zlepšit výkon 

zaměstnance. 

 Vítané požadavky – zvyšují flexibilitu zaměstnanců, zaměstnanec má tak větší využití 

v dané společnosti, kdy může být přesunut na jinou pozici. Tyto požadavky však 

nejsou nutné pro uvedenou pozici. 

 Okrajové požadavky – nejsou považovány za nutné, je jednoduché je zajistit i jinými 

způsobem. 

Armstrong (2007) uvádí výčet těchto bodů požadavků na zaměstnance: 

 odborné schopnosti; 

 požadavky na chování a postoje; 

 odborná příprava a výcvik; 

 zkušenosti, praxe; 

 zvláštní požadavky; 

 vhodnost pro společnost; 

 další požadavky; 

 možnost splnit očekávání uchazeče. 

Výše uvedené požadavky budou rozhodující při předvýběru a následně výběru 

zaměstnanců. Dle Armstronga (2007) je důležité dané požadavky nenadhodnocovat, jelikož to 

může vést k nespokojenosti vybraných uchazečů. Může nastat i opačný problém, tedy 

podhodnocování požadavků, ke kterému ale v praxi často nedochází. 

Identifikace zdrojů 

Identifikace zdrojů je takový krok, ve kterém se rozhoduje, zda budeme zaměstnance 

získávat z vnitřních či z vnějších zdrojů. Musíme přitom brát v úvahu všechny skutečnosti 

uvedené níže. 
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Vnitřní zdroje zaměstnanců 

Společnost by měla upřednostňovat obsazení pozic z vnitřních zdrojů z toho důvodu, 

že máme v dosahu veškeré potřebné informace o pracovnících a tudíž šetříme náklady na 

přijímací proces a následnou adaptaci. 

Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) uvádí, že existují tři typy pohybu zaměstnanců 

uvnitř společnosti, a to: 

1) vertikální pohyb – postup v rámci jednoho pole působnosti; 

2) horizontální pohyb – převod na jinou pozici stejné úrovně; 

3) diagonální pohyb – pracovní postup v rámci jiného pole působnosti. 

Dle Koubka (2007) tvoří vnitřní zdroje pracovních sil především: 

 pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, tj v důsledku nahrazení lidské 

práce stroji, v důsledku zlepšené organizaci práce či použití produktivnějších 

technologií; 

 pracovní síly uvolňované v souvislosti s ukončením nějaké výroby;  

 pracovníci, kteří dospěli k výkonu náročnější práce; 

 pracovníci, kteří mají z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené 

pracovní místo v jiné části společnosti. 

Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů má své výhody i nevýhody, které uvádějí 

Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) následovně: 

Výhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů: 

 organizace dobře zná svého zaměstnance a také zaměstnanec zná organizaci  

 nemusíme již zaměstnance provádět adaptací  

 snižují se náklady na získávání, ale stejně tak čas  

 zaměstnanci jsou motivováni  

Nevýhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů: 

 zaměstnanec může mít nějaký vztah ke svému prostředí a pracovní skupině  

 nedostanou se k nám nové metody řízení  
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Vnější zdroje zaměstnanců 

V případě, že se nám nepodaří nalézt zaměstnance na pokrytí volných pozic 

z vnitřních zdrojů, je třeba se orientovat na vnější zdroje. 

Dle Koubka (2007) tvoří vnější zdroje: 

 volné pracovní síly na trhu práce (např. lidé registrovaní na úřadech práce); 

 čerství absolventi různých stupňů škol; 

 zaměstnanci jiných společností, kteří mají zájem o změnu zaměstnavatele nebo které 

zaujala naše nabídka práce; 

 doplňkovými zdroji mohou být ženy v domácnosti, důchodci, studenti, pracovní zdroje 

v zahraničí, aj. 

Stejně jako získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů, má získávání z vnějších zdrojů 

své výhody a nevýhody. Ty uvádí Koubek (2007). 

Výhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů: 

 škála schopností a talentů je větší mimo společnost; 

 nové pohledy, názory, poznatky a zkušenosti; 

 je levnější a snadnější. 

Nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů: 

 přilákání, kontaktování a hodnocení potenciálních zaměstnanců je obtížnější; 

 adaptace a orientace zaměstnanců je delší; 

 mohou vzniknout nepříjemnosti s dosavadními zaměstnanci, kteří se cítí kvalifikovaní 

na dané volné místo. 

Volba metod získávání zaměstnanců 

Při volbě metod získávání zaměstnanců je třeba hledat odpovědi na následující otázky: 

 Budeme využívat pro získávání zaměstnanců vnitřní nebo vnější pracovní síly? 

 Jaké požadavky budou na uchazeče kladeny? 

 Kolik máme k dispozici času a finančních prostředků (Němec, Bucman, Šikýř, 2008)? 
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Při získávání zaměstnanců můžeme využít některé z uvedených metod: 

a) Uchazeči se ozývají sami 

V případě zajímavé a dobře platově ohodnocené práce může dojít k tomu, že se 

uchazeči ozývají sami, aniž bychom uveřejnili nabídku práce. Výhodou této metody jsou 

nízké náklady na získávání zaměstnanců (zejména na inzerci). Mnoho nevhodných uchazečů, 

nejasné představy o tom, co společnost potřebuje a co od zaměstnanců očekává, zvýšená 

administrativní zátěž při zpracování různých dokumentů mohou být nevýhodou této metody. 

V neposlední řadě tento způsob získávání zaměstnanců neposkytuje dostatečnou možnost 

výběru. Žádosti uchazečů jsou rozptýlené v čase a při výběru nelze použít jednoho 

z důležitých nástrojů, tedy porovnávání schopností a kvalit většího množství uchazečů 

(Koubek, 2011). 

b) Doporučení stávajícího zaměstnance 

Dle Dvořákové (2007) lze často nalézt dobré kandidáty na základě osobních 

doporučení spolupracovníků, profesionálních kolegů, přátel nebo známých. Výhoda této cesty 

spočívá v tom, že doporučení získáváme od osoby, které můžeme věřit. Od těchto 

důvěryhodných osob přinášejících osobní referenci můžeme získat bližší informace o silných 

a slabých stránkách kandidátů než na základě pouhého životopisu. K podpoře této metody 

společnosti využívají někdy i stimulačních prostředků, které spočívají v odměňování 

zaměstnanců doporučujících schopného kandidáta. Uplatnění této metody není možné ve 

státních institucích, kde nebývají jasně definovány ani vyžadovány určité výkonové 

parametry. 

Nevýhodou dle Koubka (2007) je omezená možnost výběru z většího počtu uchazečů. 

Tato metoda se často používá při obsazování odpovědnějších pracovních funkcí, kdy 

nadřízení doporučují své podřízené k povýšení. Nejčastěji společnost těží z výhod, které 

přináší dědění pracovních zkušeností v rodinách, a na doporučení svého známého přijímají 

členy jeho rodiny, a to především děti. 

c) Vývěsky (ve společnosti nebo mimo ni) 

Tato metoda získávání zaměstnanců patří mezi relativně nenáročné a levné způsoby. 

Zpravidla jsou vývěsky umístěny na takové místo, kudy prochází všichni zaměstnanci. Je to 

z toho důvodu, aby se mohl o dané pracovní místo ucházet každý zaměstnanec, nebo aby 



19 

 

každý zaměstnanec měl možnost doporučit svého známého. V případě, že se společnost bude 

orientovat na získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů, bývají vývěsky umístěny tak, aby 

k nim měla přístup i veřejnost nevstupující běžně na území společnosti. Rozsah informace 

o pracovním místě je sice různý, ale většinou se uvádí podrobný popis pracovního místa, 

pracovních podmínek a požadavků na uchazeče. Dále bývají uváděny informace jakým 

způsobem a dokdy se mají uchazeči přihlásit. Vývěska by tedy měla poskytnout uchazeči 

veškeré podstatné informace o pracovním místě (Koubek, 2007). 

Dle Němce, Bucmana a Šikýře (2008) je využití této metody vhodné pro manuální 

a administrativní práce a pro nižší technické funkce. Výhodami této metody jsou nízké 

náklady na získávání zaměstnanců, dostatečný prostor pro uvedení podstatných informací 

o obsazovaném pracovním místě, které eliminují počet nevhodných uchazečů. Naproti tomu 

nevýhodou je pak omezený počet oslovených uchazečů. 

d) Letáky v poštovních schránkách 

Tato metoda se velmi podobá vývěskám, pouze s tím rozdílem, že se informace 

dostávají do schránek obyvatelům, tudíž se naše nabídka práce objeví u všech. Obyvatelé jsou 

v podstatě nuceni se s touto nabídkou seznámit. To je jedna z výhod této metody. Nevýhodou 

je naopak fakt, že někteří lidé o letáky nemají zájem, tudíž se k nim nabídka ani nemusí dostat 

nebo si ji ani při velkém množství jiných letáků nemusí všimnout (Gosiorovský, 2005). 

e) Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Řada společností se podílí nebo provozuje instituce připravující na dělnická povolání 

a zajišťuje tak přísun mladých manuálních zaměstnanců. Spolupráce se středními a vysokými 

školami zajišťuje přísun mladých odborníků příslušného vzdělání. Různé smluvně dohodnuté 

formy podpory studenta během studií, které mohou obsahovat i požadavek žádoucího 

profilování studenta jsou jednou z možností, jak si do určité míry zavázat vytipovaného 

studenta. I tato forma získávání zaměstnanců obsahuje řadu výhod a nevýhod. Výhodou bývá 

například to, že škola často sama provádí pro společnost předvýběr, doporučuje vhodného 

studenta nebo absolventa. Společnost je v této situaci dobře informována o škále znalostí 

a dovedností absolventa příslušné školy. Společnost má v některých formách spolupráce 

možnost poznat lépe vytipovaného studenta než běžného uchazeče o zaměstnání. Mezi 

nevýhody této metody patří sezonnost nástupu absolventů do zaměstnání, což pro společnost 

znamená nemožnost operativně obsazovat pracovní místa absolventy v průběhu celého roku. 
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V tomto případě je má společnost možnost obsadit pracovní místo dočasně do doby, než bude 

moci absolvent nastoupit, např. prodloužením doby odchodu do důchodu, přijetím dočasného 

zaměstnance apod. (Koubek, 2007). 

f) Spolupráce s úřady práce 

Tento způsob získávání zaměstnanců je téměř běžný pro větší společnosti, avšak 

poněkud neefektivní zdroj uchazečů. Dle Němce, Bucmana a Šikýře (2008) je použitelný 

především pro manuální a administrativní práce a pro nižší technické funkce. Výhodou této 

metody jsou nízké náklady na získávání zaměstnanců, možnost předběžného výběru ze strany 

úřadů práce a státní příspěvky na zaměstnání určitého druhu zaměstnanců. Nevýhodou naopak 

omezený výběr a nízká kvalifikace registrovaných uchazečů, jelikož úřady práce inzerují 

většinou volná místa na úrovni nástupních pozic a pozic, které nevyžadují vysoký stupeň 

dosaženého vzdělání.  

Dvořáková (2007) vidí tuto formu získávání zaměstnanců také jako nepříliš efektivní, 

zejména pro méně kvalifikované pozice. Naopak tvrdí, že může v období, kdy dochází 

k hromadnému zeštíhlování firem, tento zdroj přinést i kvalifikované pracovní síly.  

g) Využití komerčního zprostředkovatele 

„Služby takovýchto komerčních zprostředkovatelů bývají poměrně drahé a zejména 

v případech, kdy součinnost představitelů podniku při získávání a výběru pracovníků je nižší, 

hrozí nebezpečí nalezení a přijetí nikoliv zcela vhodného pracovníka“ (Koubek, 2007, s. 140). 

Při použití této metody musíme brát v úvahu určitá nebezpečí, jako je nemožnost 

zprostředkovatele v krátké době, která je mu dána, do detailu pochopit, jaká osoba bude 

vyhovovat všem úkolům spojeným s pracovním místem a představám managementu. Dále je 

třeba mít na paměti, že zprostředkovatelé obtížně kontrolují a vyhodnocují svá doporučení, 

což znamená, že v těchto případech chybí zpětná vazba obohacující zkušenosti 

zprostředkovatele. Ten se obvykle nedozví, jak se společnosti doporučený zaměstnanec 

osvědčil (Koubek, 2007). 

Dle Němce, Bucmana a Šikýře (2008) jsou výhodami této metody například: 

 znalost aktuálních situací zprostředkovatelů na trhu práce; 

 zprostředkovatelé vlastní rozsáhlou databázi uchazečů; 
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 zajišťují předvýběr uchazečů; 

Nevýhodou je, že jsou tyto služby příliš nákladné. 

h) Inzerce 

Inzerce patří mezi nejběžnější způsoby získávání zaměstnanců. Může být zaměřena 

pouze na region, v němž je společnost umístěna, na území celého státu nebo může mít 

dokonce rozsah na mezinárodní úrovni. To je dáno obtížností nalezení zaměstnance 

(Koubek, 2007). 

Dle Dvořákové (2007) vyžaduje tato forma získávání zaměstnanců zvolení podoby 

inzerátu a jeho velikosti, sestavení vhodného textu a stanovení média, ve kterém bude inzerát 

umístěn. Všechny tyto faktory ovlivňují efektivnost inzertní formy, tedy náklady 

i uspokojivost výsledků.  

Cílem inzerátu je, aby zaujal na první pohled a vzbudil tak zájem o dané pracovní 

místo. Mohou se lišit dle aktuálního stavu na trhu práce. Dle Koubka (2011) by měl inzerát 

obsahovat: 

 název práce; 

 stručný popis práce; 

 místo výkonu práce; 

 název a adresu společnosti; 

 požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi atd.; 

 pracovní podmínky; 

 dokumenty požadované po uchazeči; 

 možnost kariérního růstu a dalšího vzdělávání. 

Zmínit by se měl plat, systém odměňování a benefitů. Důraz by měl být kladen i na 

stylizaci inzerátu – vhodný styl písma, velikost, barva, stručnost, jasnost, přesnost, 

srozumitelnost, gramatika, aj. 

i) Využití služeb počítačových sítí a internetu 

Velmi populární se stala z hlediska personální práce metoda on-line získávání, 

e-recruitment. Společnosti prezentují nabídky zaměstnání na svých webových stránkách, na 
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stránkách úřadů práce, personálních agentur či specializovaných pracovních serverů. Tato 

forma je využívána především pro pracovní funkce techniků nebo informatiků, u kterých se 

předpokládá, že mají přístup k internetu a umí s ním pracovat. Dále může být internetu 

využito pro získávání zaměstnanců z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, marketingu, 

personalistiky, administrativy apod. Pro řadu organizací je důležité, aby jejich zaměstnanci 

uměli ovládat výpočetní techniku a pracovat s informacemi.  

Mezi uchazeče hledající zaměstnání na internetu patří především mladí lidé, absolventi 

středních a vysokých škol a uchazeči, pro které je samozřejmostí práce s internetem. 

Výhodami této funkce jsou nízké náklady na získávání zaměstnanců, operativnost, rychlé 

oslovení velkého počtu uchazečů, dostatečný prostor pro uvedení podstatných informací 

o pracovním místě. Nevýhodami je omezená použitelnost a zvýšené nároky na technické 

vybavení a počítačovou gramotnost uchazečů (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 

Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 

Před umístěním nabídky zaměstnání do vybraného zdroje je vhodné se rozhodnout, jak 

budeme získávat potřebné informace od uchazečů (Foot a Hook, 2002). 

Dle Němce, Bucmana, Šikýře (2008) můžeme od uchazečů žádat zaslání následujících 

dokumentů: 

 žádost o zaměstnání (motivační nebo průvodní dopis) 

Dokument, který se nejčastěji požaduje po uchazečích spolu s životopisem. Pokud 

zadáváme nabídku zaměstnání elektronicky, zpravidla požadujeme i elektronické zaslání této 

žádosti prostřednictvím e-mailu, buď jako zprávu, nebo jako přílohu, na předem určenou 

adresu. Motivačním dopisem uchazeč popisuje, o jakou pozici má zájem, proč jsou pro něho ti 

nejlepší či jaké má výjimečné schopnosti. Průvodním dopisem, který je zpravidla v úvodu 

e-mailu či dopisu, potenciální zaměstnanec informuje o tom, z jakého zdroje se o nabídce 

zaměstnání dozvěděl, proč o dané místo má zájem a také odkazuje na dané přílohy – již 

zmiňovaný motivační dopis spolu s životopisem. 
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 životopis 

Životopis je převážně uváděn pod latinskou zkratkou CV, celým názvem Curriculum 

Vitae, a představuje souhrn všech potřebných informací o uchazeči. Tyto informace se týkají 

vzdělání, kvalifikací, praxe, odborných schopností apod.  

Dle Koubka (2007) může uchazeč psát životopis ve formě strukturované či 

polostrukturované. U polostrukturovaného životopisu jsou stanoveny body, které musí 

obsahovat, ale forma je stále v rukou uchazeče. U strukturovaného životopisu musí uchazeč 

dodržet pevně stanovenou formu a pořadí jednotlivých bodů.  

Ve své knize Němec, Bucman a Šikýř (2008) uvádí, že strukturovaný životopis se 

podobá osobnímu dotazníku, a že tato forma významně usnadňuje vyhledávání a porovnání 

informací o jednotlivých uchazečích. Uchazeči by měli životopis zpracovat v rozsahu jedné až 

dvou stran A4, přičemž pozornost by se měla věnovat i formátu zasílaného dokumentu. 

 osobní dotazník 

Tato forma dokumentu má výhodu především v tom, že informace má pod kontrolou 

společnost a ne uchazeč. Společnost si tak zajišťuje získání stejného typu informací od všech 

kandidátů a omezuje tak možnost potenciální diskriminace. Jak tvrdí Koubek (2007), existují 

dvě formy dotazníku. U obou forem se shoduje první část, ve které můžeme nalézt osobní 

informace jako je název zaměstnání, jméno uchazeče, datum narození, rodinný stav, počet 

dětí apod. V první formě jsou navíc informace o předchozích zaměstnáních či zkušenostech. 

Druhá forma umožňuje uchazeči uvést informace o jeho dosavadní kariéře, zkušenostech 

s prací v zahraničí, zálibách a zájmech, jeho silných a slabých stránkách či o představě 

kariérního růstu v budoucnu. V závěru obou forem se vyskytují reference, termín nástupu, 

podpis uchazeče a datum. 

 jako další dokumenty mohou společnosti po uchazečích požadovat kopie diplomů, 

vysvědčení, certifikátů aj.; pracovní posudky a reference; potvrzení o zdravotní 

způsobilosti či výpis z rejstříku trestů.  

Formulace nabídky zaměstnání 

Na základě popisu a specifikace pracovního místa formulujeme nabídku zaměstnání. 

Hlavním cílem této nabídky je oslovení a přilákání dostatečného počtu kvalitních uchazečů, 
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a to v odpovídajícím čase a s přiměřenými náklady. Účelem je dát uchazečům představu 

o podmínkách a požadavcích obsazovaného pracovního místa a o podmínkách, za jakých se 

mohou ucházet o zaměstnání. Informace, které by měl inzerát obsahovat, již byly uvedeny 

výše (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 

Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Nabídku zaměstnání uveřejníme v souladu s vybranou metodou získávání 

zaměstnanců. Tyto metody byly uvedeny výše. V každém případě je důležité, aby si 

společnost vedla záznamy o veškerých uveřejněných inzerátech. V této evidenci se vyskytují 

informace o cíli inzerátu, obsahu a formě nabídky zaměstnání, kde, kdy a jak dlouho byla 

nabídka zveřejněna, kdo na nabídku reagoval, kdo postoupil do výběru a kdo uspěl při výběru 

zaměstnanců (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 

Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

V této fázi společnost shromažďuje dokumenty a informace od uchazečů, kontroluje 

jejich úplnost, uspořádává je a především jedná s těmito uchazeči. Tento krok pak rozhoduje 

o tom, zda se zájemce, který reagoval na nabídku, bude i skutečným uchazečem 

(Koubek, 2007). 

Předvýběr uchazečů na základě přiložených dokumentů a informací 

Jak tvrdí Šikýř (2012), předvýběr uchazečů je prováděn na základě odezvy 

potenciálních uchazečů na uveřejněnou nabídku zaměstnání. Na základě zjištěných informací 

a dokumentů od uchazeče se pak vyhodnocují vhodní uchazeči, kteří se účastní samotného 

výběru, a nevhodní uchazeči. 

Výsledkem předvýběru je dle Koubka (2007) roztřízení uchazečů do těchto skupin: 

 Velmi vhodní, kteří jsou v každém případě pozváni k výběru. 

 Vhodní, kteří jsou pozvání k výběru v případě nedostatečného počtu velmi vhodných 

kandidátů, nebo je jim zaslán tzv. rezervační dopis, kde uchazeče společnost informuje 

o případné spolupráci v budoucnu. 

 Nevhodným kandidátům by společnost měla zaslat dopis s poděkováním za jejich 

zájem a se zdvořilým odmítnutím. 
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Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám 

Tento seznam je závěrečným krokem procesu získávání. V závislosti na počtu velmi 

vhodných uchazečů a na zvyklostech společnosti se pak liší žádoucí počet uchazečů 

připadajících na jedno obsazované pracovní místo. Ideální počet, který nezatěžuje příliš 

rozpočet a který umožňuje odpovědně přistupovat k výběru, je pět až deset uchazečů na jedno 

pracovní místo. Pokud ale obsazujeme vedoucí místa či místa specialistů, je vhodnější mít 

větší počet uchazečů (Koubek, 2007). 

2.2.3 Zásady efektivního získávání pracovníků 

Při získávání zaměstnanců je vhodné dodržovat tyto zásady: 

 nejprve se snažíme volné pracovní místo obsadit z vnitřních zdrojů; 

 vystupujeme neanonymně při oslovování vnějších zdrojů; 

 uchazeče předem informujeme o charakteristikách pracovní funkce, požadavcích 

kladených na zaměstnance a pracovních podmínkách spojených s pracovní funkcí; 

 uchazečům sdělujeme pravdivé, přesné, úplné a relevantní informace; 

 vyvarujeme se jakékoliv diskriminace uchazečů; 

 uchazeče získáváme na základě jejich pracovních schopností (Němec, Bucman, 

Šikýř, 2008). 

2.3 Výběr zaměstnanců 

Dle Bláhy, Mateiciuca, Kaňákové (2005) je výběr uchazečů důležitou součástí řízení 

lidských zdrojů. Navazuje na plánování a získávání zaměstnanců, analýzu práce a pracovních 

míst, školení a rozvoj zaměstnanců. 

Dvořáková (2007) uvádí proces výběru jako porovnání shody profilu uchazeče 

s požadavky kladené na pracovní místo. Výběr zaměstnanců se provádí při rozhodování 

o přijetí zaměstnance z vnějších zdrojů i z vnitřních zdrojů.  

Hlavním cílem tohoto procesu je vybrání nejlepších lidí pro dané pracovní místo. 

Dílčími cíli mohou být potom shromažďování co nejvíce relevantních informací, uspořádání 

a vyhodnocení informací, ohodnocení každého z uchazečů vzhledem k danému pracovnímu 

místu a podání informací potenciálním uchazečům tak, aby se mohli rozhodnout, zda 

akceptují nabídku práce či nikoliv (Foot, Hook, 2002). 
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Výběr zaměstnanců se považuje za velmi nákladnou záležitost a také časově náročnou. 

Vzhledem k možnému výběru nesprávného kandidáta je ale vhodné mu věnovat tento 

potřebný čas i finance. Na výběru by se měli podílet personalisté, vedoucí pracovníci či 

externí odborníci (Kociánová, 2010). 

„Dříve než můžeme přistoupit k vlastnímu výběru pracovníků, musíme vyřešit několik 

problémů: 

a) Stanovit kritéria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě, tedy především 

požadovaný výkon (množství, kvalita, normy, včasnost plnění úkolů, efektivnost), ale 

i pracovní chování (dodržování a využívání pracovní doby, absence, fluktuace, aj.). 

b) Stanovit faktory používané k předvídání úspěšného výkonu práce (prediktory). Je to 

např. vzdělání, dosavadní praxe, výsledky testů, údaje z dotazníků, hodnocení 

pracovního výkonu, výkonu či reference z předchozích zaměstnání, výsledky 

pohovorů, lékařská prohlídka, ale i fyzický zjev, pohlaví, věk apod. 

c) Vyřešit problém získání objektivních, dostatečně podrobných, věrohodných a účelu 

přiměřených informací o uchazeči, tedy informací, které mohou dát uspokojivou 

a pokud možno jednoznačnou odpověď na dvě základní otázky: může uchazeč 

vykonávat příslušnou práci a chce ji vykonávat? Druhá otázka zkoumá, zda má 

uchazeč pozitivní vztah k této práci, snaží se postihnout míru jeho pracovitosti, jeho 

zájmy a pracovní a životní cíle. Obě otázky musejí být zodpovězeny kladně, jinak je 

uchazeč nepřijatelný“ (Koubek, 2007, s. 167, 168). 

V procesu výběru je nutné specifikovat kritéria, která budou při posuzování 

způsobilosti uchazeče použita, přičemž se musí zvážit jejich platnost a spolehlivost, najít 

odpovídající metody, které budou prokazovat, že uchazeč daným kritériím vyhovuje 

(Koubek, 2007). 

Tato kritéria jsou rozděleny do tří kategorií: 

 Celoorganizační – jsou považovány společností za cenné a důležité. Jedná se 

o schopnost uchazeče přijmout hodnoty společnosti a nadále je rozvíjet. 

 Útvarová – důležitostí tohoto kritéria je, aby uchazeč zapadl do daného kolektivu po 

stránce odborné i charakteristické. 
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 Kritéria pracovního místa – specifikace pracovního místa, tj. požadavky pracovního 

místa na pracovní schopnosti a další vlastnosti zaměstnance. Jsou pořád 

nejdůležitějšími kritérii, ale jejich význam postupně klesá (Lewis in Koubek, 2007). 

2.3.1 Proces výběru zaměstnanců 

U výběru zaměstnanců se zpravidla rozlišují dvě fáze, a to předběžná 

a vyhodnocovací. 

Předběžná fáze – počátkem této fáze je volné nebo potenciálně volné pracovní místo. 

Je definována třemi kroky: 

a) definování příslušného pracovního místa a stanovení základních pracovních 

podmínek; 

b) zkoumání kvalifikace, znalostí, dovedností a osobních vlastností, které by měl uchazeč 

mít, aby mohl vykonávat danou funkci; 

c) specifikace požadavků na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, délku praxe, věk, 

zvláštních schopností a osobních vlastností důležitých pro to, aby uchazeč 

o zaměstnání byl shledán vhodným. Tyto požadavky jsou stěžejní pro tvorbu nabídky 

zaměstnání (Koubek, 2007). 

Vyhodnocovací fáze – následuje po předběžné fázi s časovým odstupem, ve kterém 

dochází ke shromažďování dostatečného množství vhodných uchazečů o pracovní místo. Tato 

fáze zahrnuje též několik kroků, rozdíl je v tom, že není třeba všemi kroky projít. To závisí na 

charakteru a obsahu pracovního místa. Většinou se používá kombinace dvou nebo více kroků. 

Jedná se o tyto kroky: 

a) zkoumání dotazníků a jiných předložených dokumentů; 

b) předběžný pohovor; 

c) testování uchazečů; 

d) výběrový pohovor; 

e) zkoumání referencí; 

f) lékařské vyšetření; 

g) rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče; 

h) informování uchazečů o rozhodnutí (Koubek, 2007). 
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2.3.2 Metody výběru 

Stanovení metod výběru zaměstnanců by mělo vycházet z charakteristik obsazovaného 

pracovního místa. Existuje několik metod, je možno jednotlivé metody využít zvlášť či tyto 

metody kombinovat. Dle Foot a Hook (2002) se jedná o pohovor (interview), psychologické 

testy, ukázku práce, assessment centra, životopis (biodata), reference, grafologii, frenologii, 

astrologii, zdravotní prohlídku, která se po uchazečích žádá v těch případech, kde by mohlo 

dojít k ohrožení zdraví ostatních lidí a výpis z rejstříku trestů. 

Pohovor (interview)  

Jedná se o nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců, jelikož umožňuje komplexní 

posouzení uchazečů. Odborné vedení ze strany odpovědných zástupců společnosti se bere za 

hlavní podmínku. Prostřednictvím pohovoru můžeme ověřit a doplnit důležité informace 

o uchazečích, podat uchazečům informace o společnosti, práci a pracovních podmínkách, 

posoudit odbornou způsobilost, osobnost a motivaci uchazečů či zjistit představu uchazečů 

o pracovních podmínkách. Dle obsahu a průběhu můžeme pohovory dělit na strukturované, 

nestrukturované a polostrukturované.  

Zpravidla se používá nejčastěji strukturovaný pohovor, kdy si dopředu připravíme 

a naplánujeme otázky a modelové odpovědi, pořadí otázek a čas na otázky. Tyto otázky 

postupně položíme všem uchazečům a následně hodnotíme jejich odpovědi na základě 

připravených modelových odpovědí. Celkový čas pohovoru se pohybuje v rozmezí od 30 do 

90 minut. Výhodou strukturovaného pohovoru je objektivnost a srovnatelnost hodnocení 

uchazečů. Nevýhodou je obtížnější posouzení uchazečů (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 

Nestrukturovaný pohovor je improvizací bez přípravy otázek a témat. Obsah 

i postup se tvoří až během samotného pohovoru. Z důvodu nemožnosti srovnání uchazečů 

není příliš vhodný. Mnohdy tazatelé narušují soukromí uchazeče tím, že sklouznou k osobním 

otázkám. Na druhou stranu je výhodou možnost lépe poznat osobnost uchazeče. Vyžaduje to 

však odbornost a zkušenost (Gosiorovský, 2005). 

Posledním typem je tzv. polostrukturovaný pohovor, který spojuje výhody 

a potlačuje nevýhody strukturovaného a nestrukturovaného pohovoru. V první části klademe 

uchazeči předem připravené otázky a ve druhé s ním vedeme volný rozhovor. Obě části na 

sebe navazují a odehrávají se ve vymezeném čase (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 
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Dle množství a struktury účastníků rozlišuje Armstrong (2007) následující typy: 

1) Individuální pohovory typu 1+1 

Tento typ pohovoru tzv. face to face představuje rozhovor mezi vedoucím pohovoru 

a kandidátem. Patří mezi nejběžnější a nejlepší způsob navázání kontaktu se zúčastněnými. 

Hlavní výhodou je snadnější navození neformální atmosféry, při které je uchazeč schopen 

hovořit otevřeněji. Nevýhodou je přítomnost jediného posuzovatele, který se může nechat 

ovlivnit osobními sympatiemi či antipatiemi. 

2) Pohovorové panely 

Skupinu dvou nebo více lidí tvoří obvykle personalista a linioví manažeři, případně 

přímý nadřízený budoucího zaměstnance, psycholog či expert, který zná požadavky na danou 

pozici. Tento způsob výběru nám umožňuje objektivnější pohled na kandidáta, jelikož 

můžeme pocity a dojmy z uchazeče probrat i s ostatními účastníky pohovoru, čímž se jeví 

i jako spravedlivější. 

3) Výběrová komise 

Mnohem rozsáhlejší a formálnější způsob pohovorového panelu. Komisi svolávají 

a pověřují orgány společnosti. Výhodou je porovnávání poznatků z uchazečova vystoupení 

před komisí. Nevýhodami může být např. to, že členové komise pokládají neplánované 

a náhodné otázky, čímž mohou způsobit nervozitu kvalitních uchazečů či to, že předsudky 

dominujících členů mohou často přebít názory ostatních členů komise. 

Vajner (2007) doplňuje další typy pohovoru podle toho, jakým způsobem výběrový 

pohovor vedeme, na: 

Behaviorální – je založený na minulých zkušenostech, na základě nichž budeme příště 

schopni vyřešit podobné situace podobným způsobem.  

Stresový pohovor – tento pohovor je založený na sérii rychlých otázek, na které ani 

nečekáme odpovědi.  Cílem je zjistit, jak se daný jedinec vypořádává se stresovou situací. 

Využívá se běžně tam, kde jsou zaměstnanci zatíženi stresem či kde jsou vystavováni 

agresivnímu a manipulativnímu chování. 
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Modelové situace a zkoušení dovedností – na základě různých testů a vzorových 

situací ověřujeme praktické znalosti jedince. Tento způsob umožňuje odhalit skutečné 

dovednosti kandidáta. Může se jednat např. o práci s různými počítačovými programy 

(účetními, rozpočtovými či MS Office). 

Nejčastější chyby při vedení výběrového pohovoru 

Němec, Bucman a Šikýř (2008) uvádí tyto chyby: 

 podcenění přípravy na pohovor (především neznalost popisu a specifikace pracovní 

funkce, neznalost životopisů uchazečů, nepromyšlení struktury a nepřipravenost 

otázek se vzorovými odpověďmi či neprofesionální vzhled a vystupování); 

 vedení pohovoru na základě prvního dojmu, ať už je pozitivní či negativní; 

 subjektivní a nevyvážené vedení pohovoru; 

 kladení sugestivních a diskriminujících otázek; 

 tendence více hovořit než naslouchat. 

Psychologické testy 

Dle Němce, Bucmana a Šikýře (2008) slouží tyto testy ke zjišťování vlastností 

uchazečů. Žádný z nich však nedokáže zcela posoudit povahu a schopnosti jedince či jeho 

úspěšnost v budoucnu, proto by měli být považovány pouze za doplňkové informace, nikoli 

rozhodující.  

Mezi hlavní typy testů používaných při výběru zaměstnanců řadí Kaňáková, Bláha 

(2003) testy inteligence, testy osobnosti a testy schopností. Existuje rozdíl mezi 

psychometrickými testy a psychometrickými dotazníky. Psychometrické testy mají správné 

odpovědi, tudíž čím vyšší skóre, tím je výkon lepší. Psychometrické dotazníky posuzují 

výkon a měří charakteristiky osobnosti, zájmy, hodnoty a chování. Zde vysoké nebo nízké 

skóre znamená určitou kvalitu. Vhodnost odpovědí je závislá na konkrétních kvalitách, 

vyžadovaných obsazovaným pracovním místem. Koubek (2007) doplňuje ještě testy znalostí 

a dovedností. 

„Testy inteligence mají sloužit k hodnocení schopnosti myslet a plnit určité duševní 

požadavky (např. paměť, verbální schopnosti, prostorové vidění, schopnost numerického 

myšlení, rychlost vnímání, schopnost úsudku apod.). 
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Testy schopností se používají k hodnocení stávajících i latentních schopností jedince 

a předpokladů jejich rozvoje. Jsou zaměřeny nejen na mechanické a motorické schopnosti, 

manuální zručnost, vlohy, prostorovou orientaci atd., ale i na řadu duševních schopností 

a v této souvislosti se poněkud překrývají s testy inteligence, nebo je jakoby zahrnují. 

Testy znalostí a dovedností mají prověřit hloubku znalostí či ovládání odborných 

návyků, jimž se uchazeč naučil zejména ve škole nebo během přípravy na povolání. Patří sem 

i testy, při nichž testovaná osoba předvádí určitý pracovní postup či ukázku (vzorek) práce. 

Testy osobnosti představují skupinu často různě nazvaných testů různého záběru, které 

bylo možné označit jako skutečně psychologické. Mají ukázat různé stránky uchazečovy 

osobnosti, základní rysy jeho povahy, zda je extrovert nebo introvert, racionální nebo 

emotivní, společenský či uzavřený apod. Testovaná osoba musí např. označit, které v testu 

uvedené činnosti, předměty, osoby aj. akceptuje, a které odmítá. Tím způsobem jsou 

zkoumány její zájmy, postoje či hodnotové orientace, tedy charakteristiky osobnosti“ 

(Koubek, 2007, s. 176). 

„Dobrý test musí splňovat určité požadavky: 

 Je citlivým nástrojem měřen, který dobře rozlišuje mezi jedinci. 

 Byl standardizován na reprezentativním a dostatečně velkém počtu populace. 

 Je reliabilní (spolehlivý) v tom smyslu, že za všech okolností měří totéž. Test mající 

měřit určitou charakteristiku, např. inteligenci, by měl tuto charakteristiku měřit 

spolehlivě, ať už jej použijeme pro různé lidi současně nebo v různém čase, či pro 

jednu osobu v různém čase. 

 Je validní (platný) v tom smyslu, že měří charakteristiky, k jejichž měření byl 

zkonstruován. Tedy, test inteligence by měl měřit inteligenci a nikoliv pouze verbální 

obratnost, výřečnost“ (Kaňáková, Bláha, 2003, s. 36). 

Ukázka práce 

Dle Foot a Hook (2002) spočívá ukázka práce v předvedení určitého úkolu 

kandidátem. Tato ukázka práce má smysl pouze tehdy, demonstruje-li schopnosti, jež jsou 

hlavní a nedílnou součástí profese. Důležité je také hodnocení ukázky práce, které bychom si 

měli dopředu promyslet. 
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Assessment centrum 

Dle Vajnera (2007) je assessment centrum (dále jen AC) množství různých situací, 

které jsou téměř shodné s reálem. Je nutnost si předem stanovit charakteristiky, které budeme 

u kandidátů hodnotit.  

Hlavním cílem AC je pochopit a předvídat chování jednotlivce ucházejícího se 

o zaměstnání. Mohou být použity i systematické a méně systematické metody, které vstupují 

do rozhodovacího procesu jako např. intuitivní myšlení a neuvědomované procesy, a ty nám 

umožňují pochopit ostatní lidské bytosti. Závěry o povaze člověka a způsobu chování mohou 

být vyvozeny z jeho úsměvu, vzdělání, způsobu vyjadřování, toho zda přišel včas a další. 

Všechny tyto hodnotící techniky ale směřují ke stejnému cíli (Harčáková, 2009). 

Mezi metody AC patří (Vajner, 2007): 

 individuální prezentace; 

 skupinová diskuse; 

 hraní rolí; 

 individuální či skupinové řešení problémů; 

 manažerské hry aj. 

Veškeré metody se dají použít jak v simulované situaci, tak i v reálné. Využití situace 

simulování, která má co nejvíce společných znaků s tou reálnou, umožňuje zjistit požadované 

vlastnosti člověka v kratším časovém úseku. Simulované nebo také modelové situace jsou 

nejčastěji pojaty jako hra. Předmětem pozorování a hodnocení je spíše proces než výsledné 

řešení (Hroník, 2005). 

Dobře prováděné AC může vést, jak uvádí Armstrong (2007), k lepší prognóze 

výkonu zaměstnanců a budoucího pokroku u zaměstnance než při posuzování uchazeče 

liniovými, či dokonce personálními manažery tradičním a často nekvalifikovaným způsobem. 

Biodata 

Dle Armstronga (2007) se jedná o vysoce strukturovanou metodu třídění uchazečů. 

V této metodě posuzujeme podrobnosti, které získáme z životopisů uchazečů. Detaily, vážící 

se ke stanoveným kritériím, naznačují, který kandidát je na pracovní místo vhodný. Následně 

jsou tyto stanovené detaily objektivně obodovány a na základě celkového počtu bodů určíme, 
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kdo je vhodný pro následující kroky výběrového procesu a koho bychom měli odmítnout. 

Vhodnost použití této metody je především u omezeného počtu obsazovaných míst, na něž se 

hlásí více uchazečů. 

Reference 

Jedná se o informace o uchazeči, jež poskytují osoby, které uchazeče osobně znají a to 

buď z předchozího zaměstnání (nadřízení a spolupracovníci) nebo ze studií (učitelé). Kontakt 

na tyto osoby si vyžádáme u uchazeče a s jeho vědomím se s nimi spojíme. Prostřednictvím 

referencí si ověřujeme a doplňujeme informace, které jsme získali už od uchazeče. Tyto 

informace souvisí pouze s pracovním výkonem a chováním uchazeče, nikoliv jeho osobního 

života (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 

Grafologie, frenologie a astrologie 

Dle Kolmana (2004) grafologická analýza zjišťuje charakterové rysy kandidátů. Tyto 

rysy vycházejí z rozboru písma, především jeho sklonu, velikosti či tvaru. Východiskem 

grafologické analýzy je rukopis psaný v běžné situaci. 

Dle Foot a Hook (2002) frenologie vychází z vyšetření na lebce a astrologie z vlivu 

hvězd. Z toho důvodu, že jsou testy vyznačovány nízkou a pochybnou vypovídací hodnotou, 

se téměř nepoužívají. 

2.3.3 Závěrečné rozhodnutí 

Za to, zda uchazeče přijmeme nebo odmítneme, odpovídá vedoucí pracovník, který je 

bezprostředně nadřízený obsazovanému pracovnímu místu. Rozhodnutí manažera závisí na 

porovnání dostupných informací o pracovním místě a informací o uchazeči. Úkolem 

manažera je posouzení skutečných znalostí, dovedností, osobnosti a motivace uchazeče. Dále 

také to, jak je uchazeč schopný se zařadit do pracovního kolektivu a jakých pracovních 

výkonů bude dosahovat. Toto manažerské rozhodnutí předurčuje účelné a účinné řízení 

pracovního výkonu a chování podřízeného pracovníka. Uchazeči, který nejlépe vyhovuje 

požadavkům na pracovní místo, následně předáme nabídku zaměstnání a v případě, že ji 

uchazeč akceptuje, přecházíme do fáze přijímání (Němec, Bucman, Šikýř, 2008). 
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2.3.4 Validita metod 

Dle Kociánové (2010) má každá z metod výběru zaměstnanců rozdílnou míru validity. 

Často je uvedeno, že vysokou validitu mají ukázky práce, testy tělesné zdatnosti a assessment 

centra. Právě tato validita měří, jak je daná výběrová metoda kvalitní. Hodnota validity je 

měřena prostřednictvím analýzy, která porovnává hodnocení uchazečů na konci výběrového 

procesu se skutečným výkonem těchto uchazečů přímo na pracovním místě. Tato hodnota se 

pohybuje v rozmezí od 0 do 1. V případě, že je validita rovna 1, je uchazečův výkon na 

pracovním místě úplně shodný s hodnocením pomocí výběrové metody. Pokud je rovna 0, 

nedochází k žádné shodě. Hodnota 1 je pouze teoretická, často leží hodnoty validity níže. 

Následující tabulka 2.1 ukazuje jednotlivé výběrové metody z hlediska predikční validity. 

Tab. 2.1: Hlediska validity a její míry 

Hledisko validity Míra validity 

Vyšší validita   

výkonový test 0,45 

assessment centre 0,45 

strukturovaný rozhovor 0,4 

zkušební doba 0,44 

životopisný dotazník 0,37 

multimodální rozhovor 0,27 - 0,51 

test inteligence 0,27- 0,61 

    

Nižší validita   

posudky a reference 0,26 

grafologie 0,2 

test osobnosti 0,15 

školní známky 0,15 

nestrukturovaný rozhovor 0,14 

dokumenty uchazeče  0,14 

Zdroj: KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 

2010. ISBN 978-80-247-2497-3. s. 127. 

2.4 Vztah získávání a výběru k jiným personálním činnostem 

Proces získávání zaměstnanců ovlivňuje další personální činnosti a je jimi sám 

ovlivňován. Dobře zorganizovaný proces získávání zaměstnanců, který se projevuje 

množstvím uchazečů, má výrazný vliv na kvalitu a proces výběru zaměstnanců. Kvalifikace 

získaných uchazečů ovlivňuje potřebu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a naopak - tedy 

existence vzdělávacích programů má pozitivní vliv na získávání zaměstnanců, jelikož 
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uchazeči považují možnost vzdělávání za výhodu. Kvalita získaných zaměstnanců ovlivňuje 

úroveň a hodnocení pracovního výkonu, a je základem pro posuzování efektivnosti procesu 

získávání. Množství uchazečů může zase ovlivnit odměňování zaměstnanců a pracovní 

vztahy. Existují také vazby procesu získávání na další činnosti jako rozmisťování 

zaměstnanců, ukončování pracovního poměru či vůbec celkovou péči o zaměstnance. 

Proces výběru naopak ovlivňuje zdroje získávání zaměstnanců a obtížnost tohoto 

procesu. Efektivní výběr může redukovat potřebu vzdělávání, existenci podnikového systému 

vzdělávání a vzdělávacích programů. Výběr zaměstnanců, kteří přispívají k vysokému výkonu 

společnosti, má vliv i na hodnocení pracovního výkonu, úroveň mezd a systém odměňování 

ve společnosti. Pracovní vztahy ve společnosti může ovlivnit vybraná metoda výběru. Stejně 

jako proces získávání zaměstnanců, i proces výběru ovlivňuje rozmisťování zaměstnanců 

a ukončování pracovního poměru (Koubek, 2007). 

2.5 Úloha vedoucích pracovníků a personalistů při získávání a výběru 

zaměstnanců 

Personální útvar hraje sice rozhodující roli při získávání zaměstnanců, ale 

spolupracuje i s vedoucími zaměstnanci. Ve velkých společnostech existují dokonce oddělení 

personálního útvaru, která se speciálně zabývají získáváním zaměstnanců. Tento útvar musí 

zajistit, aby byl k dispozici popis pracovních míst a jejich specifikace, rozhoduje o tom, zda se 

získávání zaměří na vnitřní či vnější zdroje, o volbě metody získávání a o dokumentech 

požadovaných od uchazečů. Personální útvar má na starosti dodržování zákonů a pravidel, 

dále co se týká procesu výběru zaměstnanců, navrhuje vhodné metody výběru a jejich pořadí, 

zajišťuje výběr po metodologické stránce, administrativní a organizační, shromažďuje 

a uchovává příslušné dokumenty, zajišťuje odbornou stránku posuzování uchazečů 

a předkládá vedoucím pracovníkům doporučení, které se týká výběru vhodného uchazeče. 

Vedoucí zaměstnanci v procesu získávání zaměstnanců identifikují potřebu získávání 

na konkrétní pracovní místa, v případě potřeby poskytují podklady pro analýzu pracovních 

míst, spolupracují při předvýběru a jsou s nimi konzultovány i další kroky získávání 

zaměstnanců. V procesu výběru zaměstnanců hrají vedoucí zaměstnanci významnou roli. Ti 

společně s personalisty zahajují celý proces výběru definováním pracovního místa, které má 

být obsazováno, spolupracují při analýze pracovních míst, volbě metod výběru uchazečů, 

vedou pohovory s uchazeči a provádějí konečná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče 

(Koubek, 2007). 
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Shrnutí teoretické části 

V teoretické části bylo nejdříve popsáno řízení lidských zdrojů, tedy co to vůbec jsou 

lidské zdroje a předmět řízení lidských zdrojů. Po uvedení do problematiky byl podrobně 

popsán proces získávání zaměstnanců. Tato kapitola se zabývala podmínkami a konkrétními 

kroky procesu získávání zaměstnanců, byly uvedeny také zásady pro efektivní proces 

získávání. Poté následoval podrobný popis výběru zaměstnanců, který se zabýval procesem 

výběru, metodami výběru, závěrečným rozhodnutím a validitou metod. Na závěr byl popsán 

vztah získávání a výběru zaměstnanců k jiným personálním činnostem, kde byly uvedeny 

jednotlivé personální činnosti, které proces získávání a výběru zaměstnanců ovlivňuje. 

Poslední kapitola popisuje úlohu vedoucích zaměstnanců a personalistů při procesu získávání 

a výběru zaměstnanců. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI AXA, s. r. o. 

Tato kapitola bude zaměřena na charakteristiku společnosti, její historii a strukturu 

zaměstnanců. 

3.1 Profil společnosti 

Jako společnost pro diplomovou práci byla vybrána společnost s ručením omezeným 

AXA Česká republika. AXA je jednou z nejvýznamnějších světových pojišťoven, která 

působí v 57 zemích světa. Zaměřuje se na pojistná řešení nejvyšší kvality a je uznávána pro 

své silné stránky při jejich realizaci. Celosvětově má 101 milionů klientů, 163 tisíc 

zaměstnanců a její celkové výnosy představují 86 mld. eur. Působnost skupiny AXA se 

zeměpisně liší – hlavní zastoupení má v Evropě, Severní Americe a v Asii.  

Tato společnost s evropským zastoupením vznikla ve Francii a pod značkou AXA se 

rozvíjí od roku 1985. Skutečná historie společnosti AXA se datuje od roku 1816. Už 200 let 

tak podporuje své individuální i korporátní klienty v každém období jejich života.  

3.2 Historie společnosti 

Kořeny současné společnosti AXA Group sahají již do první poloviny 19. Století. 

Prošla několika fúzemi a akvizicemi v rámci Francie a v roce 1955 poprvé rozšířila podnikání 

i za hranice své mateřské země. Díky těmto fúzím a akvizicím se do skupiny zařadilo několik 

velkých francouzských firem. V roce 1989 se AXA stala druhým největším pojistitelem ve 

Francii a vstupovala již i na britský trh, později také na belgický, kanadský, australský, 

japonský a novozélandský trh. 

Největší bomba na světovém pojistném trhu vybuchla v roce 1996. V té době se AXA 

sloučila s největší francouzskou pojišťovnou UAP. Nový podnik se stal největším 

poskytovatelem pojistných služeb v Evropě a druhým největším na světě. Mezinárodní 

rozměr skupina získala vstupem na burzu v New Yorku. Nejvýznamnější dosavadní akvizicí 

AXA Group v 21. století je koupě švýcarské skupiny Winterthur. Tato akvizice byla 

dokončena v roce 2006 a právě díky ní se značka AXA poprvé objevila i na českém trhu, 

stejně jako v dalších zemích střední a východní Evropy (FINEXPERT. Tiskové zprávy. 

[online]. [29. 3. 2014]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/pojistovna-axa-slavi-25-let_1). 
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3.3 AXA Česká republika, s. r. o. 

Svoji činnost na českém trhu zahájila v roce 1998 jako společnost pod obchodním 

názvem WASS YT s.r.o. V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL 

SERVICES s. r. o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká 

republika s.r.o. 

AXA Česká republika, s. r. o. funguje především jako servisní organizace společností:  

 AXA pojišťovna, a. s. 

 AXA investiční společnost, a. s. 

 AXA životní pojišťovna, a. s. 

 AXA penzijní společnost, a. s. 

Předmětem podnikání společnosti je zejména zprostředkovatelská činnost, a to v oblasti: 

 smluv penzijního připojištění 

 pojišťovnictví 

 stavebního spoření 

 vydávání platebních karet 

Poskytuje rovněž poradenské služby, a to v oblasti stavebního spoření, software 

a poradenství v oblasti hardware a software. 

Podniká také v oblasti zpracování dat, služby databank, správy sítí, činnostech 

podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, v oblasti služeb 

administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy, reklamní činnosti 

a marketingu. 

Společnost má hlavní sídlo v Praze, kde pracuje vedení společnosti. Administrativní 

činnost je zajišťována v Brně a prodejní činnost zajišťují regionální ředitelství v mnoha 

městech. 

Vzhledem k tématu diplomové práce, se nadále bude pojednávat pouze o pobočce 

AXA ČR, s. r. o. v Olomouci. Tato pobočka funguje také jako regionální ředitelství. 
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Obr. 3.1 Regionální ředitelství (pobočka společnosti) AXA ČR, s. r. o. v Olomouci 

 

Zdroj: AXA. Pobočky. [online]. [29. 3. 2014]. Dostupné z: https://www.axa.cz/axa-v-ceske-

republice/kontakty/kde-nas-najdete/ceska-republika/olomoucky-kraj/olomouc-horni-namesti/ 

3.4 Struktura zaměstnanců regionálního ředitelství v Olomouci 

Regionální ředitelství zaměstnává pouze dva zaměstnance, kterými je regionální 

ředitel společnosti a asistentka regionálního ředitele. Další skupinou jsou manažeři 

společnosti spolu s jejich poradci. Těchto manažerů je celkem 6. Vztahy mezi těmito 

zaměstnanci, manažery a poradci jsou zobrazeny v organizačním schéma, které je k nalezení 

v příloze č. 1. 

Každému z těchto manažerů připadá několikačlenná skupina poradců. Dohromady 

mají tito manažeři 29 poradců působících nejen v Olomouckém kraji, ale i všude jinde po 

republice. Oficiálně ale spadají pod Regionální ředitelství v Olomouci. 

Níže uvedená tabulka 3.1 ukazuje strukturu zaměstnanců, manažerů a poradců dle pohlaví. 

Tab. 3.1 Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

Kategorie 
Pohlaví 

Celkem 
Muž Žena 

Zaměstnanci 1 1 2 

Manažeři 5 1 6 

Poradci 10 19 29 

Celkem 16 21 37 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního systému společnosti 
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Zaměstnanci, manažeři a poradci spadají do různých věkových kategorií. V tabulce 3.2 

jsou zobrazeny tito zaměstnanci, manažeři a poradci dle jejich věku. 

Tab. 3.2Struktura zaměstnanců dle věku 

Věk Zaměstnanci Manažeři Poradci Celkem 

Do 20 let   1 1 

21 – 30 let  1 8 9 

31 – 40 let  2 7 9 

41 – 50 let 1 1 3 5 

51 – 60 let 1 2 8 11 

Nad 60 let   2 2 

Celkem 2 6 29 37 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního systému společnosti 

Společnost AXA ČR, s. r. o. Regionální ředitelství v Olomouci nemá žádné personální 

oddělení. Veškerou administrativu spojenou se získáváním a výběrem má na starosti 

asistentka regionálního ředitele. Samotné získávání a výběr poradců mají na starosti buď 

manažeři společnosti, nebo regionální ředitel.  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ A 

VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ 

Následující kapitola bude popisovat proces získávání a výběru zaměstnanců již 

v konkrétní vybrané společnosti, tedy v AXA ČR, s. r. o., v regionálním ředitelství 

v Olomouci. Analýza bude zaměřena především na to, jak manažeři společnosti získávají 

a vybírají poradce. Informace a dokumenty potřebné pro vypracování této kapitoly byly 

získány prostřednictvím interního systému společnosti, od asistentky regionálního ředitele či 

přímo od manažerů. 

4.1 Proces získávání poradců v AXA ČR, s. r. o. v Olomouci 

Společnost AXA ČR, s. r. o. – regionální ředitelství Olomouc nemá žádné personální 

oddělení ani žádného personalistu. Proces získávání a výběr poradců mají na starosti manažeři 

společnosti spolu s regionálním ředitelem.  

Společnost poptává především lidi se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, 

které ale není podmínkou. I když se jedná o společnost, která se zabývá pojišťovnictvím, jsou 

zde poptávání i lidé z různých oborů. 

Jelikož všichni manažeři společnosti jsou osoby samostatně výdělečně činné, 

neprobíhají zde všechny kroky procesu získávání, které jsou uvedeny v obr. 2.3.  Tento proces 

zahrnuje pouze tyto kroky: 

4.1.1 Identifikace potřeby získávání poradců 

Společnost nevytváří žádný plán lidských zdrojů, kdy a jaký počet poradců na 

pracovní místa bude muset přijmout během určité doby. Identifikace potřeby získávání 

poradců vychází z měsíčního plánování konkrétních manažerů. Tento plán má nastavený 

každý z manažerů individuálně, podle svých potřeb. Těmito potřebami mohou být např. 

vytváření větší produkce, ukončení činnosti jednoho či více poradců nebo dosažení svého 

individuálního stanoveného cíle. Jelikož se jedná o pojišťovnu, neexistuje zde limit pro 

množství poradců, tudíž společnost přijímá poradce průběžně, a to i v případě, kdy poradce 

zrovna nepotřebuje. 
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4.1.2 Volba metod získávání zaměstnanců 

Jednotlivé metody získávání zaměstnanců byly uvedeny v teoretické části v kapitole 

2.2.1. To však neznamená, že každá společnost je využívá všechny. Většinou se využívají 

metody, které jsou pro společnost nejjednodušší a nejméně nákladné.  

Společnost využívá těchto metod: 

a) Inzerce v tisku 

Společnost inzeruje nabídky práce nejčastěji v novinách Profit, které vycházejí dvakrát 

týdně. Podobu inzerátu si sestavuje každý z manažerů sám. V těchto novinách vychází 

inzeráty jako bonus k inzerátu na internetovém portálu Profit inzerce, který si manažer zaplatí. 

Nevýhodou inzerátu je většinou vysoká cena, která omezuje manažery v uvedení co nejvíce 

informací důležitých pro uchazeče. Ovšem i na strohý inzerát dokáže reagovat velká spousta 

uchazečů.  

b) Internet 

Další využívanou metodou při získávání poradců je internet. Na internetových 

stránkách společnosti je k nalezení odkaz kariéra, kde uchazeč může najít základní informace, 

jak se stát jedním z poradců. Využito je zřídkakdy i jiných internetových inzertních stránek, 

jako annonce.cz a hyperinzerce.cz, které jsou zcela zdarma.  

c) Spolupráce s úřady práce 

Jedná se o nejvyužívanější metodu v této společnosti. Je pro společnost velmi 

výhodná, jelikož je zdarma. Úřady práce málokdy vyhoví požadavkům společnosti 

a nenabídnou jim dosti kvalifikované uchazeče, což v případě této společnosti není ani 

nutností. Ať už je uchazeč méně či více kvalifikovaný, musí ho manažeři stejně zaškolit do 

všech produktů společnosti. 

d) Doporučení 

Společnost využívá také metodu doporučení, která spočívá v doporučení buď 

společnosti, nebo uchazeče. Na tom závisí skutečnost, zda se uchazeč ozve sám nebo ho 

manažer přímo kontaktuje. Výhodu této metody představují nízké náklady.  
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4.1.3 Volba dokumentů požadovaných od uchazečů 

Společnost požaduje od uchazečů životopis, který uchazeči zasílají na e-mailové 

adresy manažerů. Společnost nepožaduje konkrétní druh životopisu, forma zůstává zcela na 

uchazečích. Ve většině případů ale dostává od uchazečů životopis strukturovaný. Motivační 

dopis není po uchazečích požadován. 

Dalším dokumentem je dotazník uchazeče, který je už součástí procesu výběru 

poradců, a který je uveden v příloze č. 2. 

Společnost dále požaduje od uchazečů tyto dokumenty: 

 Čestné prohlášení (pokud je registrován ČP §19) 

 Výpis z rejstříku trestů (ne však starší než 3 měsíce) 

 Doklad o zavedení účtu (kopie dokladu o bankovním účtu) 

 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 V případě registrace u ČNB doložit registraci a certifikát odbornosti 

 Oboustrannou kopii občanského průkazu 

 Výpis z živnostenského rejstříku (pokud už uchazeč někdy byl OSVČ) 

Výše uvedené dokumenty musí uchazeč přinést k výběrovému pohovoru nebo 

v případě přijetí uchazeče přinést některé z nich v nejbližší době konkrétnímu manažerovi.  

4.1.4 Formulování nabídky zaměstnání 

Formulaci nabídky zaměstnání, která bude zveřejněna, provádí každý manažer zvlášť. 

Záleží čistě na něm, jak dlouho a kde bude nabídku zveřejňovat. 

4.1.5 Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Manažeři uveřejňují nabídku zaměstnání, jak již bylo zmíněno, na svých internetových 

stránkách, na internetu, na úřadech práce či v novinách. 

4.1.6 Předvýběr na základě předložených dokumentů a informací 

Na základě odezvy na inzerát manažeři shromažďují veškeré získané životopisy, 

případně jiné dokumenty, které uchazeč zašle už dobrovolně a nejsou od společnosti 

vyžadovány. Manažeři porovnávají informace od uchazečů, poté proběhne konzultace 

s regionálním ředitelem a na základě toho sestaví seznam uchazečů. 
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4.1.7 Sestavení seznamu uchazečů 

V této fázi si manažer spolu s regionálním ředitelem společnosti stanoví seznam 

uchazečů, kteří jsou dostatečně způsobilí vykonávat nabízenou práci a kteří jsou pak pozváni 

k předběžnému pohovoru. 

4.2 Proces výběru poradců v AXA ČR, s. r. o. v Olomouci 

Proces výběru zaměstnanců je pro každou společnost nelehkým úkolem. Jedná se totiž 

o člověka, jež by měl společnosti nadále přispívat svými zkušenostmi a dovednostmi a také 

vytvářet takovou produkci, která povede ke stanovení cílů manažerů, celé společnosti i jeho 

samotného. 

4.2.1 Předběžný pohovor 

Společnost nejprve provádí předběžný pohovor, kam uchazeč musí přinést 

dokumenty uvedené v kapitole 4.1.3. Tento pohovor trvá zhruba 40 minut, provádí ho 

regionální ředitel společnosti spolu s konkrétním manažerem, který má o nového poradce 

zájem, ale tento manažer se nemusí pohovoru účastnit. Pohovor probíhá následovně: 

 Představení účastníků. 

 Představení společnosti a předmětu činnosti. 

 Probírání náplně práce, místa výkonu práce a provizní ohodnocení. 

 Dalším krokem je probírání životopisu a kladení otázek na uchazeče. Řeší se zde 

veškeré skutečnosti, které jsou pro manažery společnosti prioritní, tedy především cíle 

uchazeče, životní úspěchy, předchozí zaměstnání a jiné. 

 Posledním krokem tohoto pohovoru je vypsání osobního dotazníku, který poskytuje 

stěžejní informace manažerovi. 

 Poté proběhne rozloučení s uchazečem a uvedení termínu, kdy se manažer společnosti 

ozve s rozhodnutím, zda uchazeč postoupí do další fáze pohovoru. 

V případě, že regionální ředitel nemůže být na pohovoru přítomen, svěří tuto činnosti 

jednomu z déle pracujících manažerů.  

Předběžný pohovor se bere jako základní fáze pro rozhodnutí, zda uchazeče vyberou 

do dalšího pohovoru či nikoliv. I v případě, že regionální ředitel nesouhlasí s předběžným 

výběrem uchazeče, může ho manažer pozvat, jelikož se tento uchazeč může nadále ukázat 

jako velmi produktivní. 
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Na základě prokonzultování informací získaných z předběžného pohovoru si manažer 

stanoví konečný seznam uchazečů, kteří postoupí dále. 

4.2.2 Assessment centrum 

Společnost zahájila novou další fázi výběrového řízení a to od listopadu 2013. Touto 

fází je tzv. assessment centrum (dále jen AC). Termín AC sdělí uchazeči manažer, který 

poradce vybírá a odvíjí se od celkového počtu uchazečů. Na AC se musí uchazeči dostavit do 

Brna. Výběr trvá zhruba 6 hodin, a to bez přestávek. Výběru je přítomna tříčlenná komise, 

kterou tvoří manažeři společnosti AXA ČR či regionální ředitelé spolu se školiteli 

společnosti. Účastníci provádějící pravidelně AC byli řádně proškoleni a certifikováni. AC se 

účastní zhruba 10 – 12 uchazečů. 

AC je rozděleno do dvou částí a to na část písemnou a na část ústní. Písemná část 

zahrnuje menší odborné eseje, které se píší na stanovené téma. Tyto eseje se nepíší v určitém 

čase, nýbrž průběžně po celou dobu AC.  

Ústní část v sobě zahrnuje nejprve práci v týmu, kde jsou uchazeči rozděleni do dvou 

skupin zhruba po 6 lidech, a kde musí splnit zadaný úkol, např. vytvořit podnikatelský záměr 

během stanoveného času půl hodiny. Následně probíhá obhajoba týmového úkolu, kterou 

provádí jeden týmem určený uchazeč. Jako další krok ústní části je ukázka prodeje formou 

telefonního hovoru nebo formou face to face.  

Na závěr komise sdělí termín vyhodnocení, které se dozví uchazeči od konkrétního 

manažera. Pro společnost je výběr formou AC velmi přínosný, jelikož hodnotitelé mohou 

porovnat schopnosti a dovednosti uchazečů či určit hned zpočátku jejich případné nedostatky.  

4.2.3 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče 

Po vykonání AC zašlou hodnotitelé výsledky na regionální ředitelství v Olomouci, 

které slouží jako podklad pro rozhodnutí, kterého uchazeče manažer přijme. I v případě, že 

hodnotitelé nedoporučí uchazeče k výběru, je stále možnost uchazeče na rozhodnutí manažera 

či regionálního ředitele přijmout. Tomuto vybranému poradci ale společnost nezapočítává 

rozvojový plán, který trvá půl roku a který je finančně ohodnocen. Je tedy zcela v kompetenci 

manažera, zda uchazeče přijme či nikoliv. Pro společnost je celkově výhodné, když uchazeče 

přijmou, i když hodnotitelé uchazeče nedoporučí, jelikož jim nevznikají náklady na rozvojové 

období poradce.  



46 

 

Po rozhodnutí manažera, zda daného uchazeče přijme, se následně nový poradce 

kontaktuje a sdělí se mu, zda je přijat či nikoliv. V případě kladného rozhodnutí se 

s uchazečem postupuje jako s novým poradcem dle norem společnosti, tedy přechází do fáze 

přijímání. Při záporném rozhodnutí se uchazeči poděkuje za účast se sdělením, že bohužel 

vybrán nebyl, ale že jeho kontakt stále zůstává v administrativě společnosti. Tedy není 

vyloučeno, že v budoucnu vybrán bude. 

4.3 Náklady spojené s procesem získávání a výběru poradců 

Jak již bylo zmíněno, společnost uvádí nabídku práce na portálu společnosti AXA, kde 

sice za podání nabídky práce neplatí, ale váží se na ni jiné náklady, jako je provoz 

internetových stránek, které jsou uvedeny níže. Mohou také využít placenou inzerci, která 

v tomto případě stojí okolo 60 Kč za jeden podaný inzerát. Dále také uvádějí své nabídky 

v inzertních novinách Profit, kam se musí člověk podávající inzerát zaregistrovat a poté může 

nabídku podat. Pracovní nabídku si platí každý z manažerů sám, tudíž jsou to jejich vlastní 

náklady, nikoliv náklady společnosti. Za jeden inzerát, který se zobrazí online na webových 

stránkách inzerce Profit, zaplatí manažer minimálně 89 Kč, bez zvýhodnění inzerátu. Takový 

inzerát se automaticky vytiskne i v inzertních novinách Profit. Uvedení textu inzerátu, jeho 

zvýhodnění či zvýraznění a počet opakování si nastaví manažer v sekci podání inzerátu na 

internetových stránkách inzerce Profit. Zvýhodnění se účtuje zvlášť pro online verzi a zvlášť 

pro novinové výtisky. Za takové zvýhodnění může manažer zaplatit od 30 Kč – 70 Kč, dle 

jeho vlastních priorit.  

Telefonní hovory si platí manažeři také sami. Dle jejich informací jsou jejich náklady 

vynaložené na telefonní hovory týkající se procesu získávání poradců v průměru 

200 Kč/měsíc.  

Dalšími náklady, které se zahrnují do procesu získávání a výběru zaměstnanců jsou 

platby za internet a software. V případě, že manažeři podávají inzeráty přímo na pobočce 

AXA ČR, s. r. o., využívají tak internet a software placený společností. Za internet společnost 

platí 500 Kč/měsíc. Software je pro společnost jednorázovou záležitostí, tudíž ho neplatí 

každý měsíc. Myslí se tím jednak operační systém každého počítače na pobočce, za který 

společnost může zaplatit v průměru 3.000 Kč, a jednak MS Office, který manažeři mohou 

potřebovat k získávání a výběru zaměstnanců, a za který mohou zaplatit jednorázově až 

5.000 Kč. Společnosti všeobecně většinou používají nejnovější verze, za které si samozřejmě 
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zaplatí více. Jestliže manažeři podávají inzeráty doma či jinde, jsou to jejich vlastní náklady, 

které ale nejsou zahrnovány do této kapitoly, jelikož stěžejními náklady jsou pro tuto práci 

pouze takové, které vynaloží společnost.  

Na předběžný pohovor, který probíhá přímo na pobočce AXA ČR, s. r. o., se váží také 

náklady. Jedná se o náklady na energii, nájem či tisk dokumentů – tedy papír a toner. Dle 

získaných informací společnost zaplatí na 1h 160 Kč za nájem, 16 Kč za energie, a za tisk 

dokumentů (dotazník uchazeče) potřebných pro jednoho uchazeče cca 5 Kč.  

Výběr poradců, který probíhá formou assessment centra, je znám jako jeden 

z nejnákladnějších forem výběru zaměstnanců. Společnost si tento výběr provádí sama, 

neplatí tedy za provedení assessment centra žádné externí společnosti, což je z nákladového 

hlediska výhodou. Na každé assessment centrum se ale váží náklady ve výši 9.500 Kč. 

Náklady na uchazeče činí 500 Kč (tisk materiálů + zadání úkolů, občerstvení, blok s perem) 

a na hodnotitele cca 9.000 Kč (občerstvení a odměny). 

4.4 Dotazníkové šetření 

Pro realizaci průzkumu procesu získávání a výběru zaměstnanců byla zvolena forma 

dotazníku, která patří k nejpoužívanějším metodám průzkumu. Dotazník byl vyhodnocován 

ručně na papír, kde byly zaznamenávány jednotlivé odpovědi a vyhodnoceny pro ně absolutní 

a relativní četnosti. Dotazník je rozdělen na 4 oblasti, z nichž první zahrnuje otázky 

identifikační, které se objevují na začátku dotazníku, další částí jsou otázky zaměřené na 

získávání poradců, třetí oblast zahrnuje otázky zaměřené na předběžný pohovor a posledním 

blokem jsou otázky na výběr poradců formou assessment centra. Dotazník obsahuje celkem 

26 otázek, z toho jsou 4 otázky filtrační, tedy přímo přeřazují na jinou otázku. U otázek 

s možností výběru více odpovědí byly vyhodnoceny pouze absolutní četnosti. Pro třídění 

druhého stupně byla použita otázka č. 1, což znamená, že některé otázky byly třízeny dle 

pohlaví.  Na otázky odpovídalo celkem 29 respondentů, kterými byli poradci společnosti 

AXA ČR, s. r. o. Četnosti pro druhý stupeň roztřízení byly počítány z celkového počtu 

respondentů, tedy z celku 29 poradců. Základní soubor byl shodný s výběrovým souborem. 

Dotazník je uveden v příloze č. 3. 

I. ČÁST  

Tato část je zaměřena na identifikační otázky, konkrétně se týkají pohlaví a věku. 
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Otázka č. 1: Pohlavím jste? 

Graf 4.1 Rozdělení respondentů dle pohlaví. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

První otázka byla zaměřená na pohlaví respondenta. Odpovídali na ni všichni 

respondenti a bylo zjištěno, že ve společnosti AXA ČR, s. r. o. na Regionálním ředitelství 

v Olomouci pracuje celkem 19 žen (65,5 %) a 10 mužů (34,5 %) z celkového počtu 

poradců 29. 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

Graf 4.2 Rozdělení poradců dle věkové kategorie. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázkou č. 2 bylo zjištěno, do jaké věkové kategorie daný respondent patří. 

Odpovídali na ni všichni poradci. Z grafu vyplývá, že do věku 20 let pracuje ve společnosti 

AXA ČR pouze jeden poradce, který tvoří 3,5% část, do věkové kategorie 21 – 30 let spadá 

8 poradců (27,6 %), do kategorie 31 – 40 let 7 poradců (24,1 %), ve věku 41 – 50 let se ve 
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společnosti AXA ČR nachází 3 poradci (10,3 %), ve věku 51 – 60 let 8 poradců (27,6 %) 

a nad 60 let dva poradci (6,9 %). 

II. ČÁST  

Část druhá je zaměřena na proces získávání poradců ve společnosti AXA ČR, s. r. o. 

Z následujících otázek se mohou vyvodit jisté závěry, na základě nichž se stanoví případné 

návrhy na zlepšení tohoto procesu. 

Otázka č. 3: Odkud jste se dozvěděl/a o volném pracovním místě? 

Graf 4.3 Zdroj nabídky práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění zdroje, z kterého se uchazeč o volném 

pracovním místě dozvěděl. Jak je vidět v grafu, největší procentuální podíl 31,1 %, neboli 

9 poradců, jakož zdroj nabídky práce, tvoří inzertní noviny Profit. Druhý největší podíl tvoří 

doporučení známých, který činí 27,6 % a týkal se 8 poradců. Další zdroje nabídek práce jsou 

z internetových stránek společnosti (17,2 % neboli odpovědi 5 poradců) či úřad práce 

(10,3 % neboli odpovědi 3 poradců). V některých případech, a to u 13,8 % neboli 4 poradců, 

se lidé přišli informovat o volných pracovních místech sami. Pokud respondent zaznačil do 

dotazníku odpověď, ve které sděluje, že se přihlásil sám, otázku č. 4 a otázku č. 5 

nevyplňoval. 

Otázka č. 4: Byly pro Vás informace uvedené v inzerátu dostačující? 

 Na tuto otázku odpovídalo 25 respondentů, jelikož 4 z celkového počtu respondentů 

29 odpověděli v předchozí otázce, že se o nabídku práce přišli ucházet sami. Tím pádem pro 
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ně nebyla tato otázka určená. Zbylých 25 poradců odpovědělo z 52 % (13 poradců), že pro ně 

informace byly dostačující, 48% (12 poradcům) informace uvedené v inzerátu nestačily. Tato 

otázka byla opět filtrační, tudíž respondenti, kteří odpověděli, že pro ně informace byly 

dostačující, neodpovídali na následující otázku č. 5. 

Otázka č. 5: Které informace Vám v pracovní nabídce chyběly? 

Otázka byla určená pro ty respondenty, kterým v inzerátu o pracovní nabídce chyběly 

nějaké informace. Takových poradců, kteří takto odpovídali, bylo celkem 13. Jelikož mohli 

poradci zaškrtnout více odpovědí, otázka byla vyhodnocována pomocí absolutních četností. 

Graf 4.4 Chybějící informace v inzerátu o pracovní nabídce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu můžeme vidět jednotlivé informace a jejich četnosti, které respondentům 

chyběly v inzerátu na dané pracovní místo. Nejčastěji se vyskytovala odpověď popis pracovní 

náplně, která se vyskytla u 7 z 13 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí bylo peněžní 

ohodnocení, které se vyskytlo u 4 z 13 poradců. Jedenkrát se vyskytla odpověď informace 

o společnosti a také 1x odpověď požadavky na poradce. Zajímavostí bylo, že žádný 

z 13 respondentů neuvedl, že jim v inzerátu chyběl způsob odpovědi na pracovní nabídku, 

z čehož vyplývá, že manažeři společnosti dohlíží na to, aby se tato informace v inzerátu 

objevila. Poradci mohli uvést také jinou chybějící informaci, žádný z nich tak ale neučinil. 
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Otázka č. 6: Z jakého důvodu jste se o pracovní nabídku zajímal/a? 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění, proč vůbec daný uchazeč na nabídku práce 

reagoval. Odpovídali na ni všichni respondenti, tedy 29 poradců. Poradci mohli zaškrtnout 

více odpovědí, tudíž vyhodnocení probíhalo pouze prostřednictvím absolutních četností.  

Graf 4.5 Důvod reakce na nabídku práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že nejčastějším důvodem reakce na pracovní nabídku byla potřeba 

zaměstnání, která se objevila u 18 respondentů. Druhým nejčastějším důvodem bylo finanční 

ohodnocení, jež se vyskytlo u 11 z 29 poradců. Pracovní náplň byla důvodem reakce na 

nabídku práce pro 7 poradců, získání potřebné praxe bylo důvodem pro jednoho respondenta. 

Poradci měli opět možnost uvést i jiný důvod reakce na pracovní nabídku, jež se objevila ve 

3 dotaznících. Dva respondenti uvedli, že důvodem byla změna zaměstnání, jeden uvedl jako 

důvod flexibilita pracovní doby.  

Pro tuto otázku bylo provedeno třídění druhého stupně dle pohlaví, ze kterého bylo 

zjištěno, že nejčastějším důvodem reakce na pracovní nabídku u mužů byla jak potřeba 

zaměstnání, tak finanční ohodnocení, jež se každý z důvodů objevil 6x. U dvou mužů se 

objevila pracovní náplň, jako jeden z důvodů reakce na pracovní nabídku, a u jednoho získání 

potřebné praxe. Jeden muž uvedl jiný důvod, kterým byla právě flexibilita pracovní doby. 

Co se týká žen, nejčastějším důvodem pro ně byla potřeba zaměstnání, která se 

objevila 12x, dále pak se stejným počtem četností 5 se objevilo finanční ohodnocení 
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a pracovní náplň. Žádná žena neoznačila jako důvod reakce na pracovní nabídku získání 

potřebné praxe, dvě ženy uvedly důvod jiný, jež se týkal změny zaměstnání. 

III. ČÁST 

Třetí část obsahuje otázky týkající se předběžného pohovoru. Je třeba vědět, jak a za 

jakou dobu byl uchazeč osloven, kdo se pohovoru účastnil, kolik času měl uchazeč na 

vyplnění osobního dotazníku a další velmi významné otázky, jejichž zjištění je nezbytné ke 

stanovení návrhů na zlepšení. 

Otázka č. 7: Jakým způsobem jste byl/a pozvána k předběžnému pohovoru? 

Graf 4.6 Způsob pozvání k předběžnému pohovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 7 byla zaměřena na zjištění způsobu, kterým byl daný poradce pozván 

k předběžnému pohovoru. Největší procentuální podíl získal způsob telefonický, který tvoří 

72,4 % (21 poradců). V případě rozdělení dle pohlaví tvoří ženy 37,9% složku (11 žen) 

a muži 34,5% složku (10 mužů) tohoto způsobu. Všichni muži byli tedy pozváni k pohovoru 

pouze telefonicky. Podíl 20,6 % (6 respondentů) získal způsob jiného kontaktování. 

Odpovídaly tak pouze ženy, které uvedly, že jiným způsobem bylo osobní pozvání 

k pohovoru. Stejný procentuální podíl 3,5 % (jeden respondent) získaly způsoby e-mailového 

pozvání a pozvání dopisem, jež se objevily pouze u žen.  
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Otázka č. 8: Za jak dlouho jste dostal/a odpověď na Vaši žádost o zaměstnání? 

Graf 4.7 Doba odezvy na žádost uchazeče o zaměstnání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka měla zjistit, za jakou dobu byl uchazeč, který již podal žádost 

o zaměstnání, kontaktován. Jak lze vidět v grafu, téměř všichni respondenti uvedli, že 

odpověď dostali do týdne. Procentuálně tito poradci tvořili část 82, 8 % (24 poradců). Menší 

část 13,8 % tvořili 4 poradci, kteří získali odpověď do dvou týdnů a část 3,5 % jeden poradce, 

který nedostal odpověď vůbec a musel se ozvat sám. Žádný z respondentů neuvedl, že by se 

jim odpověď dostala do měsíce.  

Otázka č. 9: Jaké dokumenty po Vás společnost požadovala? 

V této otázce mohli respondenti opět označit více odpovědí, tudíž byla vyhodnocována 

absolutními četnostmi. Graf 4.8 ukazuje dokumenty od těch, které se vyskytovaly nejčastěji 

až po ty, které se vyskytly nejméně krát.  
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Graf 4.8 Dokumenty požadované po uchazečích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Devátá otázka byla zaměřena na dokumenty, které byly a nebyly požadovány po 

uchazečích. Z grafu vyplývá, že každý respondent uvedl, že po něm společnost požadovala 

životopis. U 28 respondentů se objevil jak výpis z rejstříku trestů, tak doklad o nejvyšším 

dosaženém vzdělání. Čestné prohlášení, doklad o zavedení účtu a výpis z živnostenského 

rejstříku se objevili v odpovědích 24x. Kopie občanského průkazu byla uvedena 16x, o jeden 

dotazník méně, tedy 15x, byl uveden doklad o registraci u ČNB + certifikát odbornosti. Žádný 

z respondentů neuvedl, že po nich byl požadován jiný dokument. Z uvedeného lze soudit, že 

se všichni respondenti shodli pouze na životopisu. Je to totiž běžný dokument, který se žádá 

téměř po všech uchazečích, a to i v jiných oborech. To, že se respondenti neshodují v dalších 

dokumentech, může být ovlivněno buď tím, že za dobu, co ve společnosti pracují, již 

zapomněli, které dokumenty po nich byly požadovány nebo tím, že je společnost po 

uchazečích opravdu nechtěla. Tato otázka sloužila pro vyvození závěrů pro stanovení 

případných návrhů a doporučení, kterými by se společnost mohla řídit, aby zkvalitnila svůj 

proces získávání a výběru poradců. 
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Otázka č. 10: Kdo ze společnosti se účastnil předběžného pohovoru? 

Graf 4.9 Účastníci předběžného pohovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 10 zjišťovala, kdo ze společnosti se účastnil předběžného pohovoru. 

Respondenti mohli označit více odpovědí, tudíž byla otázka vyhodnocována pomocí 

absolutních četností. Jak můžeme vidět v grafu, 16x se objevila odpověď manažer 

společnosti, u 26 respondentů se objevil v dotazníku regionální ředitel společnosti. Žádný 

z respondentů neuvedl, že se předběžného pohovoru účastnil některý z poradců či někdo jiný. 

Z grafu vyplývá, že pouze u 3 respondentů nebyl přítomen na pohovoru regionální ředitel, což 

může znamenat např., že měl důležitou schůzi či školení a pohovor za něj tedy vedl zkušený 

manažer. Naopak manažer chyběl ve 13 dotaznících, z čehož vyplývá, že jeho přítomnost není 

nutností.  

Otázka č. 11: Probíhal předběžný pohovor v nerušené místnosti? (tzn. nikdo 

netelefonoval, neproudili zde lidé, nepřicházely faxy a nevznikaly zde jiné rušivé 

elementy) 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně, tedy 100 % poradců uvedlo, že 

jejich pohovor nic a nikdo nerušil. Z takové skutečnosti lze říci, že má společnost připravenou 

na pohovory klidnou místnost, účastníci mají vypnuté telefony a do místnosti nevstupuje 

kromě uchazeče žádná jiná osoba.  
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Otázka č. 12: Probíhal předběžný pohovor se všemi účastníky najednou? 

Graf 4.10 Počet uchazečů na pohovoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dvanáctá otázka byla zaměřena na zjištění, kolik uchazečů se účastnilo pohovoru. Zda 

byl pohovor prováděn se všemi najednou, se skupinou či s jednotlivými uchazeči. Odpovídali 

na ni všichni respondenti, z nichž 96,5 % (28 poradců) odpovědělo, že pohovor probíhal 

jednotlivě a 3,5 % (což je pouze jeden poradce) odpovědělo, že pohovor probíhal 

s vícečlennou skupinou uchazečů. Z uvedeného vyplývá, že se jedná pouze o ojedinělý 

případ, kdy se pohovoru účastnilo více než jeden uchazeč. Běžně tedy pohovor probíhá 

jednotlivě. Co se týká rozčlenění dle pohlaví, pouze jeden muž (3,5 %) uvedl, že pohovor 

probíhal s vícečlennou skupinou uchazečů. Zbytek respondentů, tedy 9 mužů (31 %) a 19 žen 

(65,5 %) uvedlo, že pohovor probíhal jednotlivě.  

Otázka č. 13: Bylo po Vás žádáno u pohovoru vyplnění osobního dotazníku? 

Graf 4.11 Vyplnění osobního dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tato otázka zjišťovala, zda bylo u pohovoru po uchazečích žádáno vyplnění osobního 

dotazníku. Celkem 25 respondentů (86,2 %) uvedlo, že tento dotazník vyplňovalo, menší část 

4 respondenti (13,8 %) odpověděli, že po nich dotazník žádán nebyl. Vzhledem k rozčlenění 

otázky dle pohlaví lze vidět v grafu, že větší část u žen tvoří odpověď ano, a to 16 žen 

(55,2 %). Tři ženy (10,3 %) uvedly, že dotazník nevyplňovaly. Co se týká mužů, 9 z nich 

(31 %) uvedlo, že dotazník vyplňovali a 3,5 %, neboli jeden muž, uvedl, že dotazník 

nevyplňoval. Z grafu vyplývá, že větší část tvoří odpověď ano, nicméně i přes tuto skutečnost 

lze říci, že společnost nemá ujasněné, zda tento dotazník bude vyžadovat či nikoliv. 

Otázka byla filtrační, tudíž respondenti, kteří uvedli, že po nich osobní dotazník nebyl 

žádán, nevyplňovali otázku č. 14. 

Otázka č. 14: Měl/a jste dostatek času na promyšlení odpovědí na kladené otázky 

v osobním dotazníku? 

Graf 4.12 Čas na promyšlení otázek na odpovědi kladené v osobním dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 14 byla zaměřena na zjištění, zda uchazečům byla poskytnuta dostatečná 

doba na promyšlení otázek kladených v osobním dotazníku. Odpovídalo na ni 9 mužů a 

16 žen, což je celkem 25 respondentů. Z tohoto celkového počtu 20 respondentů (80 %) 

uvedlo, že čas na promyšlení odpovědí na kladené otázky v osobním dotazníku byl pro ně 

dostačující a 5 respondentů (20 %) by potřebovalo více času. Z devíti mužů odpovědělo 

8 (32 %), že čas byl pro ně dostačující a jeden muž (4% podíl) by potřeboval více času na 

promyšlení odpovědí. Z 16 žen uvedlo 12 (48 %), že měly dostatek času na promyšlení 

odpovědí a 4 ženy (16 %) by potřebovaly času více. Z grafu vyplývá, že pouze malá část 
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respondentů neměla dostatek času, který je ale individuální záležitostí každého z poradců, 

tudíž nelze tento čas považovat za případný nedostatek procesu výběru ve společnosti 

AXA ČR, s. r. o. 

Otázka č. 15: Měl/a jste pocit, že Vám byly pokládány nepříjemné či diskriminační 

otázky? 

Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti. Měla zjistit, zda respondentům nebyly 

pokládány nepříjemné či diskriminační otázky. Tyto otázky se obvykle zaměřují na osobní 

život uchazeče, jeho rodinu či dokonce na rasový původ nebo sexuální orientaci. Všichni 

respondenti, tedy 100 %, uvedli, že jim takové otázky pokládány nebyly. To přispívá jednak 

k odezvě na podané pracovní inzeráty, a jednak k dobrému jménu společnosti. 

IV. ČÁST  

Poslední část obsahuje otázky zaměřené na výběr formou assessment centra. Je to 

nově zavedený systém ve společnosti, tudíž na otázky neodpovídali všichni respondenti. 

Vyhodnocení těchto otázek může opět přispět ke stanovení případných návrhů na zlepšení 

procesu výběru. 

Otázka č. 16: Účastnil/a jste se již nově zavedeného systému výběru poradců zvaného 

assessment centrum (dále jen AC)? 

Graf 4.13 Účastníci assessment centra 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 16 pro všechny respondenty byla zaměřena na to, který z poradců se účastnil 
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novinkou, účastnilo se ho zatím pouze 8 poradců, kteří tvoří 27,6% podíl. Poradců, kteří se 

tohoto systému neúčastnili, je více, a to 21 (72,4 %). Vzhledem k rozdělení dle pohlaví, jsou 

výsledky takové: 

 13,8 % žen a 13,8 % mužů se tohoto systému účastnili, neboli 4 ženy a 4 muži; 

 51,7 % žen a 20,7 % mužů se AC neúčastnili, neboli 15 žen a 6 mužů. 

Otázka byla filtrační, tudíž ti respondenti, kteří odpověděli na tuto otázku ne, 

nepokračovali následujícími otázkami, nýbrž až otázkou č. 25. 

Otázka č. 17: Jak dlouho přibližně AC trvalo? 

Na otázku odpovídalo 8 respondentů, kteří se již AC účastnili. Následující graf 

zobrazuje přesná procenta různých odpovědí těchto respondentů. 

Graf 4.14 Doba assessment centra 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že 5 respondentů (62,5 %) uvedlo, že AC trvalo více jak 4 hodiny, 

ale ne déle jak 6 hodin. Respondenti, kteří uvedli, že AC trvalo déle jak 6 hodin byli celkem 

3 (37,5 %). Z hlediska rozčlenění dle pohlaví ženy odpověděly z 25 %, že AC trvalo déle jak 

4 hodiny, ne však déle jak 6 hodin a z 25 %, že trvalo déle jak 6 hodin, což je v poměru ke 

všem ženám odpovídajících na tuto otázku 2:2. Muži odpověděli z 37,5 %, že AC trvalo déle 

jak 4 hodiny, ne však více jak 6 hodin, a z 12,5 %, že trvalo déle jak 6 hodin. V poměru 

k mužům odpovídajícím na tuto otázku je to 3:1. Žádný z respondentů neuvedl, že AC trvalo 

maximálně 2 hodiny či 2 – 4 hodiny. 
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Otázka č. 18: Kolik uchazečů se účastnilo AC? 

Graf 4.15 Počet uchazečů na AC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka byla zaměřená na počet uchazečů účastnících se AC. Největší podíl tvořila 

odpověď, že se AC účastnilo 6 až 10 uchazečů, jak odpovědělo 5 poradců (62,5 %). Další 

3 (37,5 %) tvořili odpověď, že účastníků bylo 11 až 15. Muži a ženy odpovídali opět zcela 

rozdílně. Všichni muži (4 respondenti, neboli 50 %) uvedli, že AC se účastnilo 6 až 10 

uchazečů. Takto odpověděla i jedna žena, která tvoří 12,5% část respondentů odpovídajících 

na tuto otázku. Tři ženy (zbylých 37,5 %) uvedly, že se AC účastnilo více jak 10 uchazečů, 

ale ne více než 15 uchazečů. Žádný z respondentů neuvedl, že by se AC účastnilo 0 až 5 

uchazečů či více než 15 uchazečů.  

Otázka č. 19: Měl/a jste problém se psaním menších esejí na dané odborné téma? 

Na tuto otázku odpověděl pouze jeden respondent tak, že měl problém se psaním 

těchto esejí, procentuálně tvoří část 12,5 %. Z hlediska pohlaví tento jeden respondent byla 

žena. Dalších 7 (87,5 %) nemělo problémy s esejemi, z toho byli 4 muži (50 %) a 3 ženy 

(37,5 %). Z uvedeného vyplývá, že více uchazečů nemělo problém s esejemi. Lze říci, že jsou 

tyto odborné eseje na téma, které většinou uchazečům nedělá problém.  
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Otázka č. 20: Pracovalo se Vám dobře v sestavených týmech, ve kterém jste měli provést 

daný úkol? 

Graf 4.16 Práce v týmech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka byla zaměřena na zjištění, zda se uchazečům pracovalo dobře v sestavených 

týmech, ve kterých měli provádět zadaný úkol. Sedm respondentů (87,5 %) uvedlo, že v týmu 

se jim pracovalo dobře, a že neměli žádné problémy. Jeden respondent (12,5 %) uvedl, že se 

mu v týmu nepracovalo dobře, ale už neuvedl, jaké problémy vznikly při zpracování daného 

úkolu. Tento respondent byla žena. Zbylé 3 ženy tvořící 37,5% část odpověděly, že se jim 

v týmu pracovalo dobře. Všichni muži (50 % respondentů) uvedli, že se jim také pracovalo 

dobře v týmu, z čehož vyplývá, že problémy v týmu jsou ojedinělé a mohou se vyskytnout 

individuálně pouze u pár jedinců.  

Otázka č. 21: Bylo pro Vás sestavení ukázky prodeje v něčem náročné? 

Graf 4.17 Náročnost ukázky prodeje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 21 zjišťovala, zda bylo pro uchazeče sestavení ukázky prodeje v něčem 

náročné, popřípadě v čem. To, že pro uchazeče nebyla ukázka prodeje náročná, uvedlo 

5 respondentů (62,5 %). Zbylí tři (37,5 %) uvedli, že pro ně ukázka prodeje byla náročná. 

Pouze jedna žena (12,5 % respondentů) uvedla, že pro ni ukázka prodeje nebyla náročná, ale 

další 3 (37,5 %) odpověděly, že měly s ukázkou prodeje problém. Jedna z nich měla problémy 

s argumentací a s obhajobou, další dvě své problémy s ukázkou prodeje neuvedly. Všichni 

muži (50 % respondentů) s ukázkou prodeje neměli problém, tedy nebyla pro ně náročná.  

Otázka č. 22: Byla dle Vašeho názoru hodnotící komise dostatečně připravena? 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně, tedy, že dle jejich názoru byla 

komise dostatečně připravena. Procentuálně se jedná o 50 % žen a 50 % mužů. Znamená to 

tedy, že připravenost komise přispívá ke kvalitnímu procesu výběru a k vyselektování 

nevhodných uchazečů ještě před tím, než by mohli tito potenciální poradci přijít do kontaktu 

s klienty. 

Otázka č. 23: Jak byste zhodnotil/a výběrové řízení zvané AC? 

Graf 4.18 Zhodnocení assessment centra 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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v budoucnu při absolvování jiného výběrového řízení. Tato procenta tvoří z 37,5 % ženy 
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výběrové řízení, a další jeden (12,5 %) uvedl, že by se už nikdy takového výběrového řízení 

nechtěl účastnit. Jedna žena tvořící opět 12,5% podíl všech odpovídajících respondentů 

hodnotí AC jako zdlouhavé a zbytečné. Žádný z respondentů nehodnotil AC jinak, než bylo 

uvedeno v možnostech.  

Otázka č. 24: Za jak dlouho jste se dozvěděl/a výsledky z AC? 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, že se výsledky dozvěděli do dvou 

týdnů. Tato procenta jsou zastoupena 50 % ženami a 50 % muži. Z uvedeného lze říci, že 

společnost předloží výsledky z AC všem uchazečům, jakmile se je dozví. Tato skutečnost 

opět vede ke kvalitnímu procesu výběru, jelikož zpětná vazba k uchazečům je také velmi 

důležitá.  

Otázka č. 25: Odpovídá Vaše současná pracovní náplň té, o kterou jste se ucházel/a? 

Graf 4.19 Shodnost současné pracovní náplně s tou, o kterou se uchazeč zajímal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka byla již pro všechny respondenty, a zjišťovala, zda současná pracovní 

náplň odpovídá té, o kterou se poradce ucházel. Respondenti, kteří uvedli, že jejich současná 

pracovní náplň rozhodně odpovídá té, o kterou se ucházeli, bylo celkem 51,7 % neboli 

15 poradců. Z toho bylo 11 žen (37,9 %) a 4 muži (13,8 %). Druhou nejčastější odpovědí 

bylo, že současná pracovní náplň spíše odpovídá té, o kterou se uchazeč zajímal, 

a odpovědělo na ni celkem 12 poradců (41,3 %). Vzhledem k pohlaví tuto část tvořilo 7 žen 

(24,1 %) a 5 mužů (17,2 %). Jeden muž a jedna žena, kteří tvoří 3,5% část každý z nich, 

uvedli, že jejich současná pracovní náplň spíše neodpovídá té, o kterou se ucházeli. Žádný 
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z respondentů neodpověděl, že současná pracovní náplň rozhodně neodpovídá jejich 

ucházející pracovní náplni.  

Otázka č. 26: Máte nějaký návrh na zlepšení procesu získávání a výběru poradců ve 

společnosti AXA ČR, s. r. o.? 

Na tuto otázku odpověděli pouze dva respondenti, kteří se částečně shodli ve svých 

názorech. Oba totiž uvedli, že by bylo vhodné uvést v inzerátu o pracovním místě více 

informací o náplni práce. Jeden z nich také uvedl, že by měla společnost lépe specifikovat 

finanční ohodnocení této práce. Výsledky této otázky budou přispívat k případným návrhům 

na zlepšení procesu získávání a výběru poradců ve společnosti AXA ČR, s. r. o. 

Shrnutí analytické části 

V analýze byl proveden podrobný popis toho, jak proces získávání a výběr 

zaměstnanců ve společnosti AXA ČR, s. r. o. probíhá, a byly uvedeny veškeré potřebné 

poznatky. Byl proveden také dotazník, na základě něhož můžeme vyvodit jisté závěry, 

a stanovit tak případné návrhy a doporučení sloužící ke zkvalitnění procesu získávání 

a výběru. Z dotazníku vyplynulo, že společnost nemá moc propracovaný systém získávání 

poradců, tedy nemá jasno v tom, které dokumenty od uchazečů požaduje, zda po nich bude 

chtít vyplněný osobní dotazník, v inzerátu uchazeči postrádali více specifikující informace 

o náplni práce a o finančním ohodnocení. Proces výběru poradců má společnost nyní 

ucelenou, jelikož AXA nově zavedla assessment centrum, které se řadí k velmi kvalitním 

metodám výběru. Společnost se certifikovala a vyškolila své zaměstnance, aby nemusela 

platit externí společnosti za provádění AC, což je vzhledem k nákladům pro společnost 

obrovskou výhodou. Jelikož je tato metoda platná teprve 5 měsíců, neprošlo jí ještě mnoho 

poradců. V dotazníku odpovědělo pouze 8 respondentů, že touto metodou prošli. Dotazník byl 

vyhodnocován pomocí relativních či absolutních četností. Byly v něm otázky filtrační, které 

respondenty přeřazovaly již ke konkrétnímu číslu otázky a identifikační otázky sloužící ke 

zjištění pohlaví a věku. Stěžejní otázky byly zaměřené na proces získávání a výběr poradců, 

jelikož právě z nich lze posoudit současný stav společnosti a stanovit tak případné návrhy 

a doporučení.   
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě analýzy současného stavu společnosti AXA ČR, s. r. o. a teoretických 

východisek budou navrhnuta doporučení, která pro společnost mohou být přínosem 

a zefektivnit tak proces získávání a výběru poradců. 

V průběhu vypracovávání práce bylo zjištěno, že proces získávání zaměstnanců není 

zas až tak propracovaný, jelikož společnost jej nechává čistě v rukou manažerů. Poradce si už 

ale vybírá sama, a to nově zavedenou metodou výběru zvanou assessment centrum. 

Byly zjištěny následující skutečnosti: 

 Nedostatek informací v inzerátu; 

 Žádná spolupráce se vzdělávacími institucemi; 

 Nesjednocené dokumenty, které společnost požaduje; 

 Neúčast manažerů na některých výběrových řízení; 

 Žádné finanční ohodnocení manažerů za proces získávání a výběru poradců. 

V oboru pojišťovnictví je obrovská fluktuace poradců, což znamená, že společnost 

neustále vybírá nové poradce. Měsíčně se může jednat o přijetí jednoho poradce na každou 

kancelář AXA. Jelikož je v Regionálním ředitelství v Olomouci relativně vysoký podíl 

poradců ve věku 51 – 60 let, může se stát, že někteří z poradců odejdou do předčasného 

důchodu, čímž vznikne společnosti nedostatek dosti kvalifikované pracovní síly, tudíž bude 

přijímat poradce ve větším měřítku, nežli doposud. Proto byla navrhnuta doporučení, která se 

zabývá následujícími šesti oblastmi. 

1) Inzerce 

Společnosti je doporučena ucelená forma inzerátu, kterou bude každý z manažerů 

používat jako předlohu pro získávání svých poradců do týmu. Tento inzerát je navrhnut 

v příloze č. 4 a obsahuje veškeré potřebné informace, které by měly být uchazeči známy, než 

se vůbec o nabídku rozhodne zajímat. Inzerát musí uchazeče na první pohled zaujmout, musí 

se dozvědět, jaká by byla jeho náplň práce, kde ji bude vykonávat, jak za to bude ohodnocen 

a případně, zda může ve společnosti rozvíjet svou kariéru. 

Manažeři společnosti by měli také rozvinout zdroje pracovních nabídek, jelikož 

inzerát podávají pouze do inzertních novin Profit a na úřad práce. Společnost sice prezentuje 
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pracovní nabídku i na svých webových stránkách, ale ta není v kompetenci manažerů, kteří 

podávají své inzeráty. Tato nabídka se prezentuje totiž všeobecně pod lištou možností 

budování kariéry u společnost AXA, tudíž se neobrací na žádného konkrétního manažera. 

Z toho důvodu by bylo vhodné rozšířit síť pracovních nabídek. Konkrétně by se měli 

manažeři obrátit na bezplatné internetové inzerce, aby se nezvýšily jejich osobní náklady, 

a to např. na portál  hyperinzerce.cz nebo annonce. Případně pokud by chtěl manažer 

placenou formu inzerce, na stránce práce.cz hledá zaměstnání mnoho lidí a není zas až tak 

předražená. Manažer za ni zaplatí 3.500 Kč za měsíc a získá k tomu ještě zdarma tištěnou 

verzi inzerátu v regionálním Deníku. Portál jobs.cz je sice populárnější, ale manažer by zde 

zaplatil dvakrát tolik.  

2) Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Jelikož si manažeři hradí náklady na získávání zaměstnanců sami, cena za celkový 

proces zde hraje významnou roli. Manažerům je tedy doporučeno obrátit se na učiliště, 

střední odborné školy či vysoké školy. Je to v současné době velmi moderní a využívaná 

metoda. Absolventi škol totiž dneska nemají záruku, že dostanou práci ihned po škole, jelikož 

požadovaná praxe společnostmi je min. 2 roky. V pojišťovnictví většinou požadovaná praxe 

není, jelikož i nově příchozí poradce z jiného oboru a mnohaletými zkušenostmi na tom může 

být stejně jako tento absolvent. Jelikož absolventi nemají ze škol žádné špatné návyky, může 

si je společnost vychovat ke svému obrazu, což je samozřejmě také výhoda. Manažeři by tyto 

absolventy ve vzdělávacích institucích mohli oslovit formou plakátů, které by školy vyvěsily 

na své nástěnky. Tento způsob není tak nákladný, jsou zde pouze náklady na vytvoření a 

výtisk plakátů. Dále by se manažeři společnosti mohli účastnit i veletrhů pracovních 

příležitostí, které jsou každoročně pořádány pro studenty vysokých škol, např. Kariéra PLUS 

na VŠB-TUO. Kariéra PLUS je největším veletrhem pracovních nabídek 

v Moravskoslezském kraji. Manažeři zde mohou získat mladé a perspektivní poradce. Tento 

způsob je ale poněkud dražší než předchozí. Dle informací od manažerky projektu mohou 

manažeři zaplatit nejméně 5.000 Kč, a to za vkládání letáků do tašek pro návštěvníky. Pokud 

by zde manažeři chtěli rohový stánek, zaplatili by až 25.000 Kč.  

3) Dokumenty od uchazečů 

Společnost by si měla především sjednotit dokumenty, které od uchazečů požaduje. 

Na základě získaných informací od společnosti společnost požaduje po uchazečích níže 
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uvedené dokumenty. Z dotazníkového šetření ale vyplynulo, že společnost požaduje po 

uchazeči pokaždé jiné dokumenty, a ne všechny. Doporučením tedy je, aby si společnost 

dohlížela na to, zda od uchazečů obdrží všechny tyto dokumenty: 

 Čestné prohlášení (ČP §19); 

 Výpis z rejstříku trestů (ne však starší než 3 měsíce); 

 Doklad o zavedení účtu (kopie dokladu o bankovním účtu); 

 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

 V případě registrace u ČNB doložit registraci a certifikát odbornosti; 

 Oboustrannou kopii občanského průkazu; 

 Výpis z živnostenského rejstříku (pokud už uchazeč někdy byl OSVČ). 

Jedním z nejzákladnějších dokumentů, které společnost může požadovat je motivační 

dopis. Překvapující byla skutečnost, že u této společnosti vyžadován není. Z motivačního 

dopisu si můžeme udělat první dojem o uchazeči. Uchazeč by měl motivačním dopisem 

personalistu motivovat, že si má vybrat právě jeho. Bylo by vhodné, aby společnost žádala po 

uchazečích motivační dopis, ve kterém nám potenciální poradce sdělí, jak společnosti může 

přispět.  

4) Účastníci předběžného pohovoru 

Dle získaných informací provádí předběžný pohovor regionální ředitel spolu 

s manažerem, který ale nemusí být přítomen. V ojedinělém případě, když regionální ředitel 

má důležitou schůzku, vede pohovor manažer společnosti. Pro společnost tato forma ale není 

příliš perspektivní. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že manažer byl přítomen pouze 

u poloviny z poradců, tedy není u každého pohovoru. Je doporučeno, aby u pohovoru byl 

přítomen jak regionální ředitel, který má rozhodující roli v procesu výběru, tak i konkrétní 

manažer, který vybírá poradce do svého týmu, jelikož i on by měl pokládat uchazeči otázky 

důležité pro jejich případnou budoucí spolupráci.  

5) Ohodnocení manažerů 

Jelikož ve společnosti AXA ČR, s. r. o. pracují všichni manažeři na živnostenský list, 

musejí si sami platit zdravotní a sociální pojištění, naftu či benzin, telefonní hovory aj. Výše 

provizí, kterou tento manažer obdrží, se odvíjí od počtu prodaných smluv. Pokud se 

manažerovi nedaří a jeho výsledek je nedostačující jeho potřebám, opouští společnost. 
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Doporučením je finanční bonus, který by manažer mohl obdržet po přijetí kvalitního 

poradce. Jelikož je v tomto oboru obrovská fluktuace, a poradci pořád odcházejí a přicházejí, 

je samozřejmostí, že společnost by nemohla dávat manažerům bonusy za každého přijatého 

poradce. Mělo by to být nějak ošetřeno dle zkušeností nejvyššího nadřízeného, jak dlouho by 

se poradce měl udržet, aby byl kvalitní. Na základě toho by potom mohl být manažer 

ohodnocen jednorázovým finančním bonusem 10.000 Kč, který je i motivující pro budoucí 

získávání kvalitních poradců. Manažerům by se tak aspoň částečně zaplatily náklady, které do 

tohoto procesu musí vložit.  

V případě, že by společnost nechtěla poskytnout manažerům finanční bonusy, mohla 

by manažery odměnit za přijetí kvalitního poradce aspoň nějakou nefinanční hmotnou 

odměnou. V dnešní době jsou velice využívány flexi passy, neboli poukázky od společnosti 

Sodexo Pass Česká republika, a. s. Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější čerpání 

zaměstnaneckých výhod. Manažeři by tyto flexi passy, které jsou doporučeny ve výši 

5.000 Kč, mohli využít v mnoha oblastech dle individuálních zájmů, a to např. v oblasti 

kultury, cestování, nákupů, relaxu, sportu, stravování, zdraví, vzdělání a dalších.  

6) Osobní dotazník 

Tento dotazník uchazeče (viz. Příloha č. 2) byl již zmíněn v analýze současného stavu, jelikož 

společnost uvedla, že po uchazečích tento dotazník požaduje. Dle informací z dotazníkového 

šetření, kde někteří respondenti uvedli, že po nich ale nebylo žádáno vyplnění osobního 

dotazníku je doporučeno ujasnit si, zda tento dotazník bude společnost vyžadovat či 

nikoliv. V případě, že jeden z nových poradců zjistí, že po jeho kolegovi osobní dotazník 

žádán nebyl, může vzniknout problém a to ne jen mezi nimi. Tato skutečnost může vést ke 

zhoršení vztahů mezi poradci a tím k následnému odchodu některého z nich. Neshody na 

pracovišti jsou sice běžnou záležitostí, ale může se stát, že konflikt vygraduje do 

nepříjemného problému, což žádná společnost nemá v úmyslu. Každý poradce by se zde měl 

cítit příjemně a hlavně rovnocenně, tedy jeho ostatní kolegové by měli mít stejné povinnosti 

jako on. 
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6 ZÁVĚR 

Každá společnost v dnešní době bere v úvahu skutečnost, že bez kvalitních 

zaměstnanců nemůže obstát v konkurenčním boji, a proto vyžaduje vytvoření takového 

pracovního týmu, který bude dosahovat kvalitní produkce a přispívat tak k podnikovým 

cílům. 

Jako téma diplomové práce bylo zvoleno získávání a výběr zaměstnanců ve 

společnosti AXA ČR, s. r. o. Práce byla rozdělena do několika kapitol, z nichž první tvořila 

teoretická východiska obou personálních činností. Poznatky pro tuto kapitolu byly čerpány 

z odborné literatury či internetových zdrojů. Druhá kapitola byla zaměřena na charakteristiku 

vybrané společnosti, kde byly popsány obecné informace o společnosti, její historie či 

struktura zaměstnanců. Další kapitola zahrnovala analýzu současného stavu procesu získávání 

a výběru zaměstnanců, kde byly popsány veškeré kroky tohoto procesu fungující ve 

společnosti AXA. Tato kapitola obsahovala i dotazníkové šetření, dle kterého byly určeny 

nedostatky těchto procesů. Poslední kapitola byla věnována návrhům a doporučení. Ty byly 

stanoveny na základě analýzy současného stavu a teoretických východisek.  

Společnosti byl navržen inzerát, který obsahuje veškeré informace potřebné pro 

uchazeče. Tento inzerát by měli přímo manažeři společnosti rozšířit o internetové zdroje, 

jelikož je získávání zaměstnanců v jejich kompetenci. Dalším návrhem byla spolupráce se 

vzdělávacími institucemi, jako jsou učiliště, střední odborné školy či vysoké školy. Velkou 

příležitostí by mohl být pro společnost i veletrh pracovních příležitostí, jako je např. Kariéra. 

Třetí návrh se týkal dokumentů, které společnost po uchazečích požaduje. Bylo společnosti 

doporučeno, aby si sjednotila seznam těchto dokumentů, jelikož z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že každý uchazeč poskytoval jiné dokumenty. V rámci tohoto návrhu byl přidán 

také jeden z nejdůležitějších dokumentů, a to motivační dopis. Čtvrtý návrh se týkal 

předběžného pohovoru, který ve společnosti probíhá. Pro společnost je důležité, aby se tohoto 

pohovoru účastnil jak regionální ředitel, který má rozhodovací pravomoc, tak i manažer 

vybírající nového poradce. Pátým návrhem byl pro společnost finanční bonus, který by měli 

dostávat manažeři společnosti za přijetí kvalitního poradce do týmu. Posledním návrhem bylo 

ujasnění si skutečnosti, zda bude společnost požadovat po uchazečích osobní dotazník, který 

se uchovává po dobu, kdy poradce v této společnosti působí. 
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Cílem diplomové práce bylo analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve 

vybrané společnosti, a na základě poznatků získaných z této analýzy navrhnout případná 

doporučení, která by odstranila nedostatky v tomto procesu.  

Prostřednictvím výše uvedených návrhů a doporučení by mohly být odstraněny 

nedostatky zjištěné v procesu získávání a výběru poradců do společnosti AXA ČR, s. r. o. 

V případě, že by společnost uvedla některý z návrhů do praxe, zefektivnila by tak tyto procesy 

a jednodušeji by tak dosahovala svých stanovených cílů.  
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Příloha č. 1: Organizační schéma AXA ČR, s. r. o. Regionální ředitelství v 

Olomouci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního systému společnosti 
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Příloha č. 2: Dotazník uchazeče 
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Příloha č. 3:    Dotazník 

Vážená paní, vážený pane,  

jsem studentkou druhého ročníku navazujícího studia na VŠB-TUO obor Management 

a dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí průzkumu pro moji 

diplomovou práci zaměřenou na proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti AXA 

ČR, s. r. o. Na základě výsledků průzkumu lze navrhnout účinná opatření, která povedou ke 

zkvalitnění procesu získávání a výběru, a tím ke zvýšení jak Vaší spokojenosti, tak i 

spokojenosti budoucích kolegů. Dotazník je anonymní a získané informace budou použity 

výhradně pro účely tohoto průzkumu.  

Předem Vám děkuji za spolupráci.  

Není-li uvedeno jinak, zaznačte pouze jednu vhodnou odpověď. 

1. Pohlavím jste? 

1.1 Muž 

1.2 Žena 

2. Jaký je Váš věk? 

2.1 Do 20 let 

2.2 21 – 30 let 

2.3 31 – 40 let 

2.4 41 – 50 let 

2.5 51 – 60 let 

2.6 Nad 60 let 

3. Odkud jste se dozvěděl/a o volném pracovním místě? 

3.1 Na internetových stránkách společnosti 

3.2 V inzertních novinách Profit 

3.3 Na úřadu práce 

3.4 Doporučení známých 

3.5 Přihlásil/a jsem se sám/sama (V případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 6) 

4. Byly pro Vás informace uvedené v inzerátu dostačující? 

4.1 Ano, byly zde veškeré potřebné informace 

4.2 Ne, některé informace chyběly 
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Pokud jste odpověděl/a ano, pokračujte otázkou č. 6. Pokud jste odpověděl/a ne, 

přejděte na následující otázku. 

5. Jaké informace Vám v pracovní nabídce chyběly? (Můžete označit více odpovědí) 

5.1 Informace o společnosti 

5.2 Popis pracovní náplně 

5.3 Peněžní ohodnocení 

5.4 Požadavky na poradce 

5.5 Způsob, jakým můžu na pracovní nabídku odpovědět 

5.6 Jiné, uveďte jaké …………………………………………………………….......... 

6. Z jakého důvodu jste se o pracovní nabídku zajímal/a? (Můžete označit více odpovědí) 

6.1 Potřeba zaměstnání 

6.2 Získání potřebné praxe 

6.3 Finanční ohodnocení 

6.4 Pracovní náplň 

6.5 Jiný důvod, uveďte jaký ………………………………………………………….. 

7. Jakým způsobem jste byl/a pozvána k předběžnému pohovoru? 

7.1 Telefonicky 

7.2 E-mailem 

7.3 Dopisem 

7.4 Jinak, uveďte jak …………………………………………………………………. 

8. Za jak dlouho jste dostal/a odpověď na Vaši žádost o zaměstnání? 

8.1 Do týdne 

8.2 Do dvou týdnů 

8.3 Do měsíce 

8.4 Nedostal/a jsem odpověď, musel/a jsem se ozvat sama 

9. Jaké dokumenty po Vás společnost požadovala?(Můžete označit více odpovědí) 

9.1 Životopis 

9.2 Výpis z rejstříku trestů 

9.3 Čestné prohlášení 

9.4 Kopii občanského průkazu 

9.5 Doklad o zavedení účtu 

9.6 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

9.7 Doklad o registraci u ČNB spolu s certifikátem odbornosti 
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9.8 Výpis z živnostenského rejstříku 

9.9 Jiný, uveďte jaký …………………………………………………………………. 

10. Kdo ze společnosti se účastnil předběžného pohovoru? (Můžete označit více odpovědí) 

10.1 Manažer společnosti 

10.2 Regionální ředitel 

10.3 Některý z poradců 

10.4 Někdo jiný, uveďte kdo …………………………………………………………... 

11. Probíhal předběžný pohovor v nerušené místnosti? 

11.1 Ano 

11.2 Ne, uveďte, co předvýběr rušilo…………………………………………………... 

12. Probíhal předběžný pohovor se všemi účastníky najednou? 

12.1 Ano, účastnili se ho všichni uchazeči najednou 

12.2 Ne se všemi, ale s vícečlennou skupinou uchazečů 

12.3 Ne, předvýběr probíhal jednotlivě 

13. Bylo po Vás žádáno u pohovoru vyplnění osobního dotazníku? 

13.1 Ano 

13.2 Ne 

V případě, že jste odpověděl/a ne, pokračujte otázkou č. 15. V případě zvolené 

odpovědi ano, přejděte na následující otázku. 

14. Měl/a jste dostatek času na promyšlení odpovědí na kladené otázky v osobním 

dotazníku? 

14.1 Ano, čas na promyšlení odpovědí byl dostačující 

14.2 Ne, potřeboval/a bych více času 

15. Měl/a jste pocit, že Vám byly pokládány nepříjemné či diskriminační otázky? 

15.1 Ano 

15.2 Ne 

16. Účastnil/a jste se již nově zavedeného systému výběru poradců zvaného assessment 

centrum (dále jen AC)? 

16.1 Ano 

16.2 Ne 

V případě, že jste odpověděl/a ano, pokračujte následující otázkou. V případě, že jste 

zvolil/a odpověď ne, přejděte na otázku č. 25. 
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17. Jak dlouho přibližně AC trvalo? 

17.1 Maximálně 2 hodiny 

17.2 Více jak 2 hodiny, ne však více jak 4 hodiny 

17.3 Více jak 4 hodiny, ne však více jak 6 hodin 

17.4 Více než 6 hodin 

18. Kolik uchazečů se účastnilo AC? 

18.1 0 – 5 

18.2 6 – 10 

18.3 11 – 15 

18.4 Více než 15 

19. Měl/a jste problém se psaním menších esejí na dané odborné téma? 

19.1 Ano 

19.2 Ne 

20. Pracovalo se Vám dobře v sestavených týmech, ve kterém jste měli provést daný 

úkol? 

20.1 Ano, neměli jsme žádné problémy při zpracovávání daného úkolu 

20.2 Ne, uveďte, jaké problémy vznikly při zpracovávání daného úkolu  

 ……………………………………………………………………………………. 

21. Bylo pro Vás sestavení ukázky prodeje v něčem náročné? 

21.1 Ne 

21.2 Ano, uveďte v čem ……………………………………………………………….. 

22. Byla dle Vašeho názoru hodnotící komise dostatečně připravena? 

22.1 Ano 

22.2 Ne 

23. Jak byste zhodnotil/a výběrové řízení zvané AC? 

23.1 Nejlepší výběrové řízení 

23.2 Dobrá zkušenost 

23.3 Zdlouhavé a zbytečné 

23.4 Už se nikdy takového výběrového řízení nechci účastnit 

23.5 Jinak, uveďte jak …………………………………………………………………. 

24. Za jak dlouho jste se dozvěděl/a výsledky z AC? 

24.1 Do týdne 

24.2 Do dvou týdnů 

24.3 Do měsíce 
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24.4 Nedostala jsem odpověď, musel/a jsem se ozvat sám/sama 

25. Odpovídá Vaše současná pracovní náplň té, o kterou jste se ucházel/a? 

25.1 Rozhodně ano 

25.2 Spíše ano 

25.3 Spíše ne 

25.4 Rozhodně ne 

26. Máte nějaký návrh na zlepšení procesu získávání výběru poradců ve společnosti AXA 

ČR, s. r. o.? 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Inzerát 

 

 

EXKLUZIVNÍ PORADCE NA POBOČCE AXA 

AXA je jedna z největších pojišťovacích skupin na světě, která působí v 60 zemích 

světa. Zaměřuje se na pojistná řešení nejvyšší kvality a je uznávána pro své silné stránky při 

jejich realizaci. Celosvětově má více než 90 milionů klientů a 214 000 zaměstnanců. 

Podnikání společností AXA je geograficky diverzifikováno a hlavní podniky se zaměřují na 

Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. 

Požadujeme: 

 samostatnost, komunikativnost; 

 minimálně SŠ vzdělání; 

 vysoké pracovní nasazení; 

 zkušenosti z obchodu vítány; 

 trestní bezúhonnost. 

Pracovní náplň: 

 vyhledávání nových obchodních příležitostí; 

 zpracování finanční analýzy klienta za účelem nabídky portfolia produktů; 

 péče o klienty, poskytování následného servisu; 

 servis stávajících klientů. 

Místo výkonu práce:  

 Olomouc 

Předpokládané datum nástupu: 

 dohodou 

Nabízíme: 

 práci jako OSVČ; 

 adaptační příspěvek pro nováčka, podporu zkušeného garanta při rozjezdu kariéry; 

 předání portfolia klientů; 

 motivační skladbu i výši provizí odpovídající pracovnímu výkonu; 
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 jednorázové motivační soutěže, čtvrtletní bonusy; 

 podporu při registraci podřízeného pojišťovatele a vázaného zástupce u ČNB; 

 zázemí kamenných poboček, marketingovou podporu; 

 možnost provozovat a získat příspěvek na kancelář pod značkou AXA. 

Možnost kariérního růstu 

Každý, kdo má svůj cíl a chce se uplatnit ve světě financí, může u nás budovat svou 

kariéru, vypracovat se na vyšší pozici, stát se manažerem a vést svůj vlastní tým. V každém 

stupni kariéry ve společnosti AXA získává obchodník speciální hmotné i nehmotné benefity. 

Odměňování a benefity 

 odměna manažerům (MOS) za rozvoj obchodní skupiny; 

 motivační skladba a výše provizí dle Provizního řádu; 

 čtvrtletní bonusy; 

 pololetní zhodnocení kladného garančního fondu a další výhodné benefity. 

V případě zájmu zašlete životopis spolu s motivačním dopisem na e-mailovou adresu 

jan.novak@axa.cz do 15. 6. 2014. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


