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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o problematice získávání a výběru pracovníků. V 

prvních částech je uveden základní popis vybrané společnosti. V teoretické části jsou 

popsány a vyhodnoceny metody procesů získávání a výběru pracovníků. Praktická část je 

zaměřena na zkoumání těchto procesů ve vybrané společnosti. Jsou zde popsány její 

specifické způsoby získávání a výběru zaměstnanců. Dále je analyzován dotazník 

předložený zaměstnancům. Cílem této práce je provést analýzu procesů získávání a výběru 

pracovníků ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o a na základě této analýzy navrhnout 

případná opatření ke zlepšení těchto procesů. 
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Abstract 

Thesis deals with the issue of recruitment and selection of workers. In the first 

sections is introduced the basic description of the selected company. The theoretical part 

describes and evaluates the methods of the process of recruiting and selecting employees. 

The practical part is focused on the examination of these processes in the selected 

company. Here are mentioned its specific ways of recruiting and selecting employees. In 

addition, there is analyses of the questionnaire submitted to the employees. The main goal 

of this thesis is to analyze the processes of recruitment and selection of employees at 

SUNGWOO HITECH s.r.o, and on the basis of this analysis, propose possible provision to 

improve these processes. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je získávání a výběr pracovníků ve vybraném 

průmyslovém podniku. Tato práce se zabývá popisem uvedených procesů. Proces 

získávání a výběr pracovníků patří mezi nejdůležitější personální činnosti každé 

společnosti, neboť podmínkou úspěchu každé firmy je vysoká úroveň zaměstnanců, jejich 

angažovanost a zájem o prosperitu společnosti. Proto by se každá firma měla snažit získat 

kvalifikované, motivované pracovníky. 

Cílem bakalářské práce je průzkum v oblasti získávání a výběru pracovníků 

z teoretické stránky a praktické stránky zkoumáním přímo ve vybrané společnosti. Dále je 

záměrem práce navrhnout řešení pro zdokonalení tohoto procesu. 

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou vybraného podniku. Je zde nastíněna 

současná struktura zaměstnanců, dále se zabývá historií společnosti. Závěrem této kapitoly 

je představena činnost organizace a její hlavní produkty. 

Ve třetí kapitole je na základě odborné literatury popsán proces získávání a výběru 

zaměstnanců. Je zde uvedena stručná charakteristika řízení lidských zdrojů, dále jsou zde 

popsány personální činnosti předcházející samotnému procesu získávání a výběru 

pracovníků. Následuje popis procesu získávání pracovníků, kde jsou uvedeny zdroje 

získávání pracovníků, metody a formy, včetně uvedení jejich výhod a nevýhod. Dále je zde 

popsán proces výběru pracovníků včetně využívaných metod, které jsou také podrobněji 

charakterizovány. 

Čtvrtá kapitola je věnována samotné analýze procesu získávání a výběru pracovníků 

ve vybrané společnosti a vyhodnocení dotazníkového šetření uskutečněného v dané 

organizaci. Na základě získaných poznatků a analýzy dotazníkového šetření jsou v závěru 

této kapitoly uvedené návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího systému získávání a 

výběru zaměstnanců ve společnosti. 

Závěrem bakalářské práce je shrnutí všech zjištění a poznatků jak z teoretického 

hlediska, tak i z praktických zjištění současného systému získávání a výběru pracovníků ve 

vybrané organizaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

V této kapitole je představena společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. Je zde 

nastíněna současná struktura zaměstnanců, dále se zabývá historií společnosti. Závěrem 

kapitoly jsou uvedené výrobní procesy a hlavní produkty společnosti. 

2.1 Profil společnosti 

SUNGWOO HITECH s.r.o. je průmyslová společnost zabývající se výrobou 

vnitřních ocelových součástí pro osobní automobily. Mezi hlavní odběratele patří 

společnosti Hyundai Motors Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích a Kia Motors 

Slovakia s.r.o. v Žilině. V cizině pak mezi klíčové odběratele SUNGWOO HITECH také 

patří AUDI, Daimler, Volkswagen, MAN, Renault, Opel atd. 

Mateřská firma sídlí ve městě Busan, Jižní Korea, v současné době má SUNGWOO 

HITECH pobočky také v Indii, Číně, Rusku, Německu, Mexiku, České republice, 

Slovenské republice a Uzbekistánu. [1] 

V tabulce 1 jsou uvedeny základní údaje společnosti z obchodního rejstříku. 

Tabulka 1: Základní údaje společnosti z obchodního rejstříku 

Obchodní firma SUNGWOO HITECH s.r.o. 

Sídlo Na Rovince 895, 720 00 Ostrava – Hrabová 

IČ 268 69 918 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, obráběčství 

 

Logo společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. je zobrazeno na obrázku 1 níže. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

 

2.2 Struktura zaměstnanců 

SUNGWOO HITECH s.r.o. v Ostravě v současnosti zaměstnává 1584 

zaměstnanců, z toho 1454 zaměstnanců v dělnických pozicích a 130 zaměstnanců na 

pozicích THP. U dělnických pozic se jedná o pracovní pozice na úseku výroby (obsluha 
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robotických svařovacích zařízení, obsluha matkovacích strojů) a na úseku lisovny (obsluha 

lisů). Nedílnou součástí dělnických pozic jsou oddělení podporující samotnou výrobu, tzn. 

oddělení Process Engineering (údržba robotických zařízení), Tooling Development 

(lisovací nástroje) a Maintenance (údržba lisů). V neposlední řadě jsou to pracovníci na 

oddělení kontroly kvality. Náplní práce zaměstnanců na pozicích THP je práce na 

samostatných projektech, vytváření standardů pro procesy, popřípadě jejich revize. THP 

lze rozdělit na skupinu administrativních pracovníků a skupinu technických specialistů. 

Zaměstnanci administrativy pracují na personálním oddělení, oddělení financí, oddělení 

vnitřních záležitosti (General Affairs) a oddělení IT. Součástí jejich práce je denní 

operativa a příprava reportů pro vedení společnosti. Techničtí specialisté pracují na 

odděleních výroby, lisovny, kontroly kvality, Process Engineering, či Tooling 

Development. Jejich práce je především zaměřená na zlepšování technických parametrů 

linek, navrhují technologická zlepšení pro výrobu a řeší každodenní problémy na 

výrobních linkách. [1] 

2.2.1 Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

Z obrázku 2 je patrné, že ve společnosti převažují zaměstnanci mužského pohlaví 

(70%). Toto je způsobeno tím, že je společnost zaměřená na strojírenský průmysl vhodný 

spíše pro muže. 

 

Obrázek 2: Pohlaví zaměstnanců 

2.2.2 Struktura zaměstnanců dle věku 

Z obrázku 3 lze usoudit, že převažují muži ve věkové kategorii 26-30 let (24% 

zaměstnanců mužského pohlaví), druhou nejpočetnější skupinu tvoří věková kategorie 31-

35 let (22% zaměstnanců mužského pohlaví). U žen převažuje věková kategorie 51-55 let 

(18% zaměstnanců ženského pohlaví), jak lze vyčíst z obrázku 4. Druhou nejpočetnější 
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skupinu tvoří ženy spadající do věkové kategorie 46-50 let (16% zaměstnanců ženského 

pohlaví). Pro obě skupiny platí, že nejmenší zastoupení mají pracovníci nad 56 let. 

 

Obrázek 3: Věková skupina muži 

 

Obrázek 4: Věková skupina ženy 

2.2.3 Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

Na obrázku 5, uvedeném níže, je znázorněna struktura zaměstnanců dle dosaženého 

vzdělání. 

Zaměstnanci s nejvyšším dosaženým vzděláním, tedy magisterským, tvoří 3% (46) 

všech zaměstnanců. Zaměstnanci s bakalářským a vyšším odborným vzděláním zastupují 

dohromady pouze 2% (32). Středoškolské vzdělání s maturitou má 26% (415) 
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zaměstnanců. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci s výučním listem, celkem 43% 

(684) zaměstnanců, což lze předpokládat, jelikož většina zaměstnanců firmy zastupuje 

dělnické pozice, u kterých není vyšší vzdělání požadováno. Základní vzdělání má 15% 

(236) zaměstnanců a zbylých 11% (171) své vzdělání neuvedlo. 

 

Obrázek 5: Dosažené vzdělání zaměstnanců 

2.2.4 Struktura zaměstnanců dle doby trvání pracovního poměru 

Z obrázku 6 je patrné, že nadpoloviční většinu tvoří stálí zaměstnanci, kteří ve 

společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. pracují více než 5 let. Jedná se o 68% všech 

zaměstnanců. Zaměstnanci, jejichž délka pracovního poměru je v rozmezí 2-4 let, zastupují 

celkem 16%, stejně tak jako zaměstnanci, kteří pracují ve společnosti méně než 1 rok. 

 

Obrázek 6: Doba trvání pracovního poměru 
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2.3 Historie společnosti 

Roku 1977 byla založena společnost Sungwoo Metal Co.,Ltd. v Busanu v Jižní 

Koreji. 

V roce 1990 byla založena společnost Sungwoo Mold Co.,Ltd., profesionální 

dodavatel vylisovaných automobilových částí karosérie v Jižní Koreji. V současnosti je 

tato továrna zmodernizovaná, vybavená dalšími stroji a navýšila výrobní kapacitu na 2500 

tun ročně.  

V roce 1994 získala společnost licenci na vybudování laboratoře výzkumu a vývoje 

od ministerstva vědy a techniky. Toto centrum výzkumu a vývoje usiluje o nejlepší 

produkty, aby byla zajištěna co největší spokojenost zákazníků. Věnuje veškerou svou 

energii vývoji klíčové technologie, vytváření nových produktů a neustálému zaměření na 

současné i vznikající oblasti podnikání. Rok poté, v roce 1995 byla vybudována pobočka 

SUNGWOO HITECH v jihokorejském městě Asan. Tato pobočka se specializuje na 

výrobu komponentů pro Hyundai a Kiu. Společnost je vybavena pokročilou technologií a 

využívá nejmodernější systémy řízení kvality (vizuální a senzorová zařízení). Je uznávaná 

za špičkovou technologii a získala již řadu ocenění. Mezi ně například patří cena za kulturu 

řízení práce. Společnost Hyundai Motors ocenila řízení kvality pobočky v Asanu oceněním 

„Grand 5*“. 

Dva měsíce po založení SUNGWOO HITECH v Asanu byla společnost uvedená na 

akciový trh (KOSDAQ). Rok poté společnost získala certifikaci ISO 9002 a ISO 14001. 

Roku 1997 vzniklo Sungwoo CNC (obráběcí centrum) a v roce 1998 byla 

dokončena továrna společného podniku TSAL v Čennaí v Indii. 

V roce 2000 změnila mateřská společnost své jméno ze Sungwoo Metal na 

Sungwoo Hitech. 

V roce 2002 byly založeny pobočky ve Wu-si a v Pekingu v Číně. Pobočky v Číně 

dodávaly díly pro Hyundai Motors a Mercedes Benz. Společnost Hyundai v Pekingu 

ocenila SUNGWOO HITECH také pěti hvězdami v oblasti řízení kvality a ocenila ji cenou 

nejlepšího dodavatele. O dva roky později získala společnost certifikace ISO 14001 a 

ISO/TS 16949. Kromě výroby automobilových komponentů, továrna zároveň funguje i na 

výrobu lisovacích forem. 

Po úspěchu v Indii a Číně se společnost strategicky rozhodla založit pobočky ve 

středu Evropy, aby získala větší přístup na evropský trh. V roce 2005 byla založena 

pobočka v Ostravě v České republice (viz obrázek 7). Továrna v Ostravě z počátku 

dodávala automobilové komponenty pouze společnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. v Žilině, 

po založení společnosti Hyundai Motors Manufacturing Company s.r.o. v Nošovicích, roku 

2008, začala dodávat společnosti Hyundai. Roční produkce podniku činí okolo 600 000 

kusů. Roku 2006 byla také založena pobočka SUNGWOO HITECH SLOVAKIA s.r.o. 
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v Žilině. Tato slovenská továrna také dodává komponenty zmíněné společnosti Kia Motors 

Slovakia s.r.o. v Žilině. Další pobočkou společnosti, která byla založena roku 2006, je 

Sungwoo Hitech Automobile Components Co.,Ltd. v Jen-čchengu v Číně. V tomto případě 

se jedná již o šestou zámořskou společnost Sungwoo Hitech. Pobočka byla založena pro 

dodávky automobilových dílů v Číně. 

 

Obrázek 7: Sídlo společnosti v Ostravě 

Roku 2008 byla založena pobočka Shenyang Sungwoo v Šen-jangu v Číně a 

pobočka Sungwoo Hitech RUS LLC v St. Petěrsburgu v Rusku. 1. ledna 2011 započala 

v ruské továrně výroba komponentů pro nový model Hyundai Solaris, jejich produkce činí 

200 00 kusů ročně. 

Roku 2009 získala společnost ocenění „Dodavatel roku“ od společnosti General 

Motors. 

V roce 2010 byla založena další zámořská továrna SUNGWOO GESTAMP 

HITECH v Čennaí v Indii. Společnost byla založena jako společný podnik SungWoo a 

Gestamp. Nejenže velmi úspěšně dodává hlavní díly společnosti Hyundai Motor India, ale 

stala se také prvním korejským dodavatelem, který dosáhl 100 PPM. Společnost prošla 

pozoruhodným vývojem a růstem. Úspěšná zámořská výroba v Indii se stala předmostí pro 

další krok společnosti SUNGWOO na světový trh a pomohla společnosti SUNGWOO 

získat uznání jako společnost, která dodává vysoce kvalitní výrobky díky vynikajícímu 

managementu a nejmodernějším technologiím. 

V roce 2011 byla dokončena výstavba továrny v Uzbekistánu. Tentýž rok také 

společnost získala ocenění „Grand 5*“ od společnosti Hyundai Motors a Kia Motors. 
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O rok později, 2012, se německá společnost WMU Bavaria GmBH stala součástí 

Sungwoo Hitech. Roku 2014 byla pak založena pobočka SUNGWOO HITECH v Mexiku, 

ve městě Monterrey. [1] 

2.4 Výrobní procesy 

Společnost SUNGWOO HITECH se specializuje na výrobu automobilových 

karosérií při využití automatizovaných procesních systémů od surovin až po hotové 

výrobky, včetně dodávky cívky, lisování, montáže a elektronického lakování hotových 

výrobků. [1] 

2.4.1 Technologie „lisování za studena“ 

Z dodaného svitku plechu je nutné nastříhat materiál do stejného tvaru tak, aby 

mohl být zpracován v lisovacích zařízeních. Tento proces je prováděn na postupových 

lisech označených jako BLANK. Takto nastříhaný materiál může být přesunut 

k samotnému lisování. 

Společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. využívá dva druhy lisů – tandemové a 

transferové. Na obrázku 8 je zobrazena lisovna s tandemovými lisy. 

Tandemové lisy mají uzavírací sílu až 1500t, jsou řazeny za sebou ve skupině čtyř 

lisů, které vykonávají jednotlivé lisovací operace jako tažení, prorážení, stříhání a 

děrování. Materiál je mezi jednotlivými operacemi posouván roboticky. 

Transferové lisy mají uzavírací sílu až 3500t. Lisy nejsou vzájemně odděleny, 

přesun materiálu probíhá pomocí posouvacích stolů. Tímto řešením firma zvyšuje 

produktivitu výroby, jelikož čas při otevírání forem je zároveň využit k přesunu materiálu. 

[1] 

 

Obrázek 8: Lisovna 
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2.4.2 Technologie „svařování“ 

Společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. využívá tři druhy svařování – výstupkové 

svařování, bodové odporové svařování a svařování v ochranné atmosféře CO2. 

Výstupkové svařování je druh odporového svařování využívaný pro navaření 

šroubů a matic na základní materiál. Matice nebo šroub jsou umístěny a zatlačeny do místa 

svařování, pak je průchodem elektrického proudu vytvořen pevný spoj. 

Bodovým svařováním jsou spojovány plechy na specifických místech. 

Z fyzikálního hlediska jde opět o průchod proudu místem svaření, zároveň musí dojít 

k silnému stlačení ramen svařovacího stroje. Svařovací stroje jsou zobrazeny na obrázku 9. 

Pevnostní sváry jsou pak prováděny typem svařování v ochranné atmosféře. Jedná 

se o druh svařování elektrickým obloukem, kdy je drát podáván automaticky. 

Prostřednictvím přívodu elektrického proudu vzniká mezi drátem a materiálem elektrický 

oblouk, který taví materiál. Aby měly sváry vysokou kvalitu, je zde pomocí trysky 

přiváděn ochranný plyn CO2. [1] 

 

 

Obrázek 9: Svařovací linky 
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2.5 Hlavní produkty společnosti 

Produkty vyráběné ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. lze rozdělit do tří 

skupin: 

 Skupina podlah – přední podlaha, zadní podlaha, centrální podlaha a přední 

nosník 

 Skupina bočních dílů – vnitřní výztuhy, vnější výztuhy a zadní podběh 

 Skupina střechy – kapotová přepážka, držák kapoty, přední část střechy a 

zadní část střechy 

Jednotlivé díly jsou dopravovány přímo k finálním výrobcům automobilů, kde se 

z výrobků svaří nosná konstrukce automobilu (viz obrázek 10). [1] 

 

 

Obrázek 10: Nosná konstrukce automobilu 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Cílem této kapitoly je popsat procesy získávání a výběru pracovníků na základě 

odborné literatury. Nejdříve je stručně vysvětleno řízení lidských zdrojů a uvedeny jeho 

hlavní činnosti. Další část kapitoly se zabývá personálními činnostmi, které předchází 

samotnému získávání a výběru pracovníků. Následuje důkladnější rozbor výše zmíněných 

procesů. 

3.1 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický, logicky promyšlený a ucelený 

přístup k řízení lidského kapitálu firmy. Slouží k zajištění zaměstnanců, jejichž schopnosti 

a dovednosti jsou využívány k dosahování úspěchů společnosti. Lidé pracující 

v organizaci, ať už kolektivně nebo individuálně, přispívají svou prací k dosažení 

stanovených cílů organizace. [2][3] 

Mezi hlavní činnosti řízení lidských zdrojů patří vytváření a analyzování 

pracovních pozic, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, hodnocení a 

odměňování zaměstnanců, vzdělávání pracovníků a péče o pracovníky. Cílem je 

zabezpečovat a udržet v organizaci kvalifikované, talentované a oddané pracovníky, a 

zajišťovat to, aby podávali co nejvyšší výkony v souladu se strategií společnosti. Řízení 

lidských zdrojů zároveň usiluje o vytváření příznivých pracovních vztahů a vzájemné 

důvěry mezi managementem a zaměstnanci. [2] 

3.2 Personální činnosti předcházející získávání a výběru zaměstnanců 

3.2.1 Analýza pracovních míst 

Jestliže společnost uvažuje o přijetí nových zaměstnanců, měla by být prováděna 

analýza pracovních míst. Cílem této analýzy je popsat pracovní pozici a charakterizovat 

požadavky na pracovníka, který bude na dané pozici zaměstnán. Popis pracovního místa 

zahrnuje údaje pracovního místa (název, organizační začlenění, úkoly a povinnosti, 

kompetence, podmínky apod.) a údaje o požadavcích na zaměstnance (vzdělání, praxe, 

specifické dovednosti a znalosti), mimo to také předpoklady pro výkon požadované práce 

stanovené právními předpisy (zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost apod.). Popis 

pracovního místa je důležitý při získávání zaměstnanců. Zaměstnavatel by měl poskytnout 

realistickou představu o nabízené práci. Uchazeč si může srovnat své priority a očekávání 

se skutečností. Může porovnat vlastní schopnosti s požadovanými předpoklady. 

Realisticky zpracovaný popis volného pracovního místa tak může sloužit k autoselekci 

nevhodných potencionálních uchazečů. [4][5][6] 

Zdrojem informací pro analýzu pracovního místa jsou specialisté na analýzu 

pracovních míst, vedoucí pracovníci a samotní zaměstnanci, ale také písemné dokumenty 
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jako organizační schéma, původní popisy pracovních pozic, pracovní postupy, plány 

pracovišť a další. [5] 

3.2.2 Personální plánování 

Plánování lidských zdrojů slouží k dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů 

organizace tím, že dokáže zabezpečit správný počet pracovníků se správnými schopnosti 

ve správný čas a na správném místě. [2] 

Toto plánování zahrnuje: plánování potřeby zaměstnanců, plánování pokrytí 

potřeby zaměstnanců, plánování personálního rozvoje zaměstnanců. 

Při plánování potřeby zaměstnanců organizace předpovídá počet zaměstnanců, 

které bude potřebovat k dosažení očekávaných cílů. Tato poptávka po zaměstnancích 

vychází z poptávky po výrobcích či službách, které pomocí zaměstnanců realizuje. 

Při plánování pokrytí potřeby zaměstnanců organizace předpovídá počet 

zaměstnanců, který bude pravděpodobně k dispozici k uspokojení poptávky po 

zaměstnancích, k zajištění dosažení požadovaných cílů. Předpovídá tedy nabídku 

zaměstnanců. Potřeba zaměstnanců je uspokojena jak z interních, tak z externích zdrojů. 

Plánování personálního rozvoje zahrnuje plány kariéry zaměstnanců a plány 

následnictví v manažerských funkcích. Tímto organizace zhodnocuje investice do vlastních 

zaměstnanců a zajišťuje kariéru perspektivních zaměstnanců. [6] 

3.3 Získávání pracovníků 

3.3.1 Proces získávání pracovníků 

Získávání pracovníků je proces vyhledávání a oslovování vhodných uchazečů, kteří 

splňují nezbytné požadavky, které společnost požaduje. Jedná se vždy o dvoustrannou 

záležitost. Na jedné straně vystupuje organizace, která konkuruje s ostatními 

zaměstnavateli o potřebnou pracovní sílu, na druhé straně pak potencionální zaměstnanci, 

kteří hledají práci a vybírají si z různých nabídek zaměstnání. Cílem personálního oddělení 

je identifikovat, přilákat a najmout dostatečně kvalifikované zaměstnance. Je nutné správně 

specifikovat pracovní místo, požadavky a podmínky zaměstnání. Požadavky pracovního 

místa si organizace stanoví jednak podle vlastních potřeb (dosažené vzdělání, specifické 

znalosti a dovednosti, praxe apod.), jednak podle zvláštních právních předpisů (způsobilost 

k právním úkonům, trestněprávní bezúhonnost, zdravotní způsobilost apod.). Poté nastává 

prozkoumání a vyhodnocení různých alternativ a zdrojů uchazečů. [5][6] 

3.3.2 Zdroje pracovníků 

Volné pracovní místo může vzniknout dvěma způsoby. Jedním z nich je uvolnění 

pracovního místa, například v důsledku plánovaného odchodu zaměstnance do starobního 

důchodu, odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, nebo neplánovaným 
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skončením pracovního poměru. Zaměstnavatel může zvažovat různé alternativy jako je 

například neobsazení pracovního místa, nebo jeho zrušení, případně sloučení s jiným 

pracovním místem. Dalším vznikem volného místa je nově vytvořená pracovní pozice, 

například v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele, nebo vznikem 

nového projektu. Volné pozice lze obsazovat ze dvou zdrojů – vnitřní a vnější. [6] 

Mezi vnitřní zdroje zaměstnanců patří stávající zaměstnanci organizace. Jedná se o 

zaměstnance, kteří jsou připraveni vykonávat náročnější práci, ochotni změnit práci apod. 

Při vnitřním obsazováním pozic můžeme rozlišovat tři druhy pohybu zaměstnanců:  

 Vertikální pohyb – jedná se o pohyb doprovázený postupem, povyšování 

zaměstnanců 

 Horizontální pohyb – jednoduchý převod zaměstnance na jinou práci 

 Přeřazování zaměstnance na nižší pozici 

V tabulce 2 jsou uvedeny výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů. [4] 

 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody vnitřního náboru 

Výhody Nevýhody 

Společnost zná silné a slabé stránky 

zaměstnance 

Omezená možnost nových názorů od 

zaměstnanců z jiných organizací 

Zvyšuje se motivovanost zaměstnanců 

z důvodu možného kariérního postupu 

Snaha o získání pracovního místa může 

vést k nepřiměřené rivalitě mezi 

zaměstnanci 

Volné pozice se naplňují rychleji 
Na důležité pozice se zaměstnanci dostanou 

„za zásluhy“ 

Získávání pracovníků je levnější než 

z vnějších zdrojů 

Může dojít k povýšení pracovníka, který na 

danou pozici nestačí 

 

Získávání pracovníků z vnějších zdrojů se běžně používá, pokud jsou vyčerpány 

vnitřní zdroje anebo pokud má zaměstnavatel potřebu získat pracovníka, který se svými 

charakteristickými znaky liší od potencionálních uchazečů ze společnosti. Takto získaná 

pracovní síla může společnosti přinést nové náhledy a přístupy k řešení problémů. 

Lidskými zdroji získanými vnějším náborem mohou být absolventi škol, ženy po mateřské 

a rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci úřadu práce apod. [4][5] 

V tabulce 3 jsou uvedeny výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších 

zdrojů. 
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody vnějšího náboru 

Výhody Nevýhody 

Příliv nových myšlenek, nápadů a názorů 
Delší doba zapracování a adaptace 

zaměstnance 

Oslovení většího množství uchazečů Riziko nesprávné volby 

Nový zaměstnanec zpravidla mívá větší 

nasazení 

Velká demotivace stávajících zaměstnanců 

společnosti, kteří měli zájem o danou pozici 

Šance získat vysoce kvalifikované 

zaměstnance bez dalších výdajů společnosti 

Vyšší náklady na přilákání uchazečů 

z venku 

 

3.3.3 Metody získávání pracovníků 

Jakmile se společnost rozhodne, ze kterých zdrojů chce pracovníky získávat, zvolí 

si vhodnou metodu, kterou osloví a přiláká vhodné uchazeče. Volba metody závisí na 

mnoha faktorech, například na požadavcích pracovního místa, finančních prostředcích, 

které zaměstnavatel může poskytnout na získávání pracovníků, také na pravděpodobnosti, 

že využití metod přiláká vhodné uchazeče atd. Většinou je zvolena kombinace několika 

metod získávání pracovníků. [2][5] 

Nabídka práce na místní vývěsce nebo desce úřadu práce. Jedná se o velmi 

levnou metodu získávání pracovníků. Tímto způsobem se oslovují především zájemci o 

manuální práce nebo o nižší administrativní a technické pozice, kde je požadováno 

základní až středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. [5] 

Online recruitment využívá k inzerování volných pracovních pozic internet. Tato 

metoda je v současné době velmi preferovaná. Výhodou online recruitmentu je možnost 

oslovit široký okruh potencionálních kandidátů z různých lokalit. Metoda je mnohem 

levnější a rychlejší než klasické inzerování, umožňuje elektronické vyřizování žádostí o 

zaměstnání. Nevýhodou této metody je příliš mnoho nevhodných uchazečů, jejichž 

vytřídění je pro personalisty časově náročné. K inzerování pozic může společnost využít 

vlastní webové stránky, kde může být umístěn seznam volných pracovních pozic 

s nezbytnými kontaktními údaji. Většina společností má pak na webových stránkách 

zvláštní sekci označovanou jako „Kariéra“, kde jsou obsažené veškeré informace o 

volných místech, o požadavcích na zaměstnance, o zaměstnaneckých benefitech apod. 

Dále může společnost využít pracovní portály (např. www.prace.cz, www.jobs.cz), které 

obsahují rozsáhlou databázi volných pracovních pozic. [2][6] 

Sociální sítě jsou dalším moderním prostředkem pro získávání pracovníků. 

Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi v oblasti řízení lidských zdrojů jsou LinkedIn, 
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Facebook a Twitter. Obrovská popularita těchto sítí způsobuje, že jsou personalisty 

používány jak při inzerování volných pracovních míst, tak pro vyhledávání vhodných 

uchazečů. LinkedIn je největší internetová sociální síť sdružující profesionály 

v nejrůznějších oborech. Přestože je určena primárně pro samotné pracovníky, mají zde i 

organizace možnost vytvořit si firemní profil. Facebook je nejúspěšnější sociální sítí světa. 

Některé společnosti využívají Facebook jako svůj intranet, kdy si vytvoří svůj profil a mezi 

své „přátelé“ přidá pouze své zaměstnance. Na sociální síti Twitter lze označovat 

příspěvky „hashtagy“, např. #hledampraci, které usnadňují vyhledávání. [7] 

Veletrh pracovních příležitostí. Nejčastěji jsou veletrhy práce organizované na 

vysokých školách. Prezentují se zde velké organizace, které nabízí kandidátům atraktivní 

rozvoj kariéry, lákají je atraktivním obsahem náplně práce a nadprůměrnými mzdami se 

zaměstnaneckými benefity. Organizace mohou také studentům nabídnout konzultace ke 

studentským projektům a pozvání na den otevřených dveří. [5] 

Personální agentury zajišťují zaměstnance pro vykonávání manuální práce, 

zajišťují pracovníky pro nejnižší manažerské pozice, administrativní a sekretářské pozice. 

Služby personálních agentur zahrnují vyhledávání a výběr vhodného kandidáta a 

inzerování volné pracovní pozice. K získávání pracovníků využívají uchazeče, kteří jsou u 

nich zaregistrováni. [2][5] 

Headhuntingové společnosti poskytují své služby při obsazování pozic 

vrcholových manažerů, kdy je pouze omezený počet vhodných kandidátů, které je potřeba 

oslovit přímo. Headhunter musí být při vyhledávání kandidáta diskrétní a nesmí inzerovat. 

Zpravidla využívá své kontakty v příslušném odvětví, nebo seznam vhodných osob 

sestavuje na základě databází. [2][5] 

Outsourcing procesu získávání zaměstnanců je metoda, kdy společnost pověří 

dodavatele, aby převzal zodpovědnost za proces získávání zaměstnanců a obsazování 

určitých pracovních pozic. Společnost si ponechává odpovědnost za obsazování pozic 

vrcholových manažerů nebo klíčových specialistů. Při definování požadavků na uchazeče 

musí dodavatel spolupracovat s odpovědnými zástupci společnosti, stejně tak při 

zpracování žádostí uchazečů nebo při provádění pohovorů. Výhodou outsourcingu je 

úspora času a možnost soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. [2] 

Samostatné přihlášení. Společnost obdržuje nevyžádané žádosti o zaměstnání 

zejména od absolventů škol a uchazečů o manuální a administrativní pozice. Tito uchazeči 

nereagují na konkrétní nabídku práce, ale své žádosti zasílají tzv. naslepo, případně se 

osobně dostaví do společnosti. Tato metoda zpravidla není moc efektivní a k výběrovému 

řízení bývá pozváno jen zanedbatelné množství uchazečů. [5] 

Doporučení zaměstnancem je velmi levná a účinná metoda získávání pracovníků. 

Touto cestou získává společnost nového zaměstnance, který má z neformálních kontaktů 
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povědomí o organizační kultuře společnosti, jejich hodnotách, a má představu, co od něj 

společnost očekává. [5] 

3.4 Výběr pracovníků 

3.4.1 Proces výběru pracovníků 

Výběr pracovníků je personální činnost, která navazuje na proces získávání 

pracovníků. Jedná se o proces rozhodování o tom, který uchazeč by měl být přijat na danou 

pracovní pozici. Cílem výběru je identifikovat nejvhodnějšího uchazeče o práci, který bude 

nejen výkonný, ale rovněž bude pro společnost pracovat po dobu, která se od něj očekává. 

Pomocí metod výběru personalista sbírá a hodnotí informace, na základě kterých dokáže 

předpovědět efektivnost pracovníka pro společnost. Jedná se o proces porovnávání profilu 

uchazeče se specifikací požadavků pracovní pozice. [5] 

Výběr se uplatňuje jak při rozhodování o přijetí pracovníka z vnějších zdrojů, tak i 

u uchazečů z interních pracovníků společnosti. Je nutné specifikovat kritéria, která budou 

při hodnoceni použita, a stanovit metody, které co nejobjektivněji prokážou, do jaké míry 

uchazeč vyhovuje zvoleným kritériím. Kritéria výběru zaměstnanců společnost stanovuje 

jednak podle vlastních potřeb (nejvyšší dosažené vzdělání, praxe, specifické znalosti a 

dovednosti apod.), jednak podle zvláštních právních předpisů (způsobilost k právním 

úkonům, trestněprávní bezúhonnost, zdravotní způsobilost apod.). [4][6] 

3.4.2 Předvýběr uchazečů o zaměstnání 

Cílem předvýběru uchazečů o zaměstnání je vytipovat užší skupinu žadatelů, kteří 

budou pozváni k dalšímu výběrovému řízení. Obsahem předvýběru je analýza materiálů, 

které uchazeč poskytne při žádosti o zaměstnání. Tato analýza má napovědět, zda je 

uchazeč způsobilý vykonávat požadovanou práci, zda zapadne do pracovního kolektivu a 

jaká je jeho pracovní motivace. [5] 

Není-li stanoveno jinak (např. v inzerátu), předkládá uchazeč o zaměstnání žádost o 

zaměstnání a životopis. Tyto dva dokumenty dokládají, jak dokáže oslovit potencionálního 

zaměstnavatele, a jsou dostatečné k posouzení pracovní způsobilosti uchazeče a určení 

perspektivy jeho profesního rozvoje. Další přiložené dokumenty mohou být také: kopie o 

ukončení studia, kopie certifikátů o ukončení dalšího vzdělání, pracovní posudky, 

reference, lékařské vyšetření aj. [5] 

Při hodnocení žádosti o zaměstnání adresát očekává, že je napsaná korektně, bez 

tiskových a pravopisných chyb. Žádost by měla být precizní odpovědí na konkrétní 

nabídku práce. Uchazeč o zaměstnání by se měl vyvarovat frází a vychvalování své osoby, 

zároveň musí žádost napsat takovou formou, aby dokázala zaujmout a vzbudit pozornost 

adresáta. Mezi ostatními dokumenty je žádosti o zaměstnání přikládán zvláštní význam, 
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protože není koncipována podle zavedených pravidel a dává pisateli možnost demonstrovat 

své komunikativní dovednosti. Žádost může částečně poodhalit osobnost uchazeče. [5] 

Životopis vypovídá o osobním a profesním vývoji uchazeče o zaměstnání. 

Preferovanou formou je strukturovaný životopis, ve kterém jsou údaje seřazeny 

chronologicky od nejnovější události k nejstarší. Při analýze životopisu a porovnávání jeho 

údajů s informacemi v ostatních materiálech personalisté vytváří náměty a otázky pro 

výběrový pohovor. Analýzou chronologické posloupnosti se hledají mezery mezi změnami 

zaměstnání. Personalisté sledují četnost změn a jejich tendence, zda se kompetence 

v pracovních činnostech rozšiřovaly a zda byl uchazeč povýšen nebo naopak převeden na 

nižší funkci. Pokud se v životopisu vyskytují chronologické mezery, mohou se stát 

důvodem vyřazení kandidáta z užšího výběru. [5] 

Vhodní uchazeči, kteří splňují nezbytné požadavky k výkonu práce, jsou pozváni 

k dalšímu výběrovému řízení. Nevyhovujícím uchazečům je zaslán zdvořilý dopis 

s odmítnutím a poděkováním za jejich zájem o nabízené zaměstnání. [6] 

3.4.3 Metody výběru pracovníků 

Metoda výběru zaměstnance je specifický postup, při kterém personalista zkoumá a 

posuzuje způsobilost uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci úspěšně. 

Posuzuje se přitom, do jaké míry odpovídají charakteristiky uchazečů specifikaci 

požadavků na zaměstnance, a následně je proveden výběr mezi uchazeči. Mezi nejčastěji 

používané metody výběru zaměstnanců patří dotazníky, výběrové pohovory a zkoumání 

referencí. K těmto metodám je možné také přidat výběrové testování uchazečů a 

assessment centra. [2][6] 

Osobní dotazník je metoda, která od uchazečů požaduje přesné a určité informace. 

Shromažďuje údaje o současném zaměstnání uchazeče, výpovědní době a termínu 

ukončení pracovního poměru, možném nástupu do zaměstnání, o důvodu změny 

zaměstnání a zájmu o nové zaměstnání, o tom, zda se již někdy kandidát ucházel o 

zaměstnání v dané společnosti, odkud zná danou společnost atd. Jeho nevýhodou je, že 

může být velmi rozsáhlý a odpovědi bývají často stereotypní a učebnicové. [5] 

Výběrový pohovor je považován za nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců. 

Jedná se o osobní setkání odpovědných představitelů společnosti s vhodnými uchazeči, 

kteří prošli procesem předvýběru. Účelem výběrového pohovoru je získat hlubší informace 

o uchazeči a zároveň verifikovat informace z písemných dokumentů, posoudit osobnost 

uchazeče, poskytnout uchazeči informace o společnosti, i o pracovním místě, a zjistit 

představu uchazeče o podmínkách práce a zaměstnání. [5] 

Pohovory mohou být rozděleny podle obsahu a průběhu pohovoru na strukturovaný 

výběrový pohovor a nestrukturovaný výběrový pohovor. U strukturovaného pohovoru jsou 

předem připraveny otázky a modelové odpovědi, pořadí otázek i čas na jednu otázku. 
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Otázky jsou kladeny postupně všem uchazečům a jejich odpovědi jsou hodnoceny na 

základě modelových odpovědí. Tento typ pohovoru redukuje subjektivní přístup, 

hodnocení uchazečů je tak spravedlivější, jeho nevýhodou je časová náročnost na přípravu 

a je zde horší posoudit osobnost uchazeče. Nestrukturovaný výběrový pohovor se vede bez 

zvláštní přípravy, obsah i postup vyplynou až během samotného pohovoru. Nevýhodou 

tohoto typu pohovoru je subjektivní přístup hodnotitele, který je ovlivněn prvním dojmem, 

který uchazeč vyvolá, což způsobuje, že všichni uchazeči nedostávají stejné šance. [4][6] 

Dále mohou být pohovory členěny podle počtu zúčastněných osob na pohovor 

jednoho s jedním, kterého se účastní jeden tazatel a jeden uchazeč, nebo pohovor před 

komisí, kterého se mohou účastnit více posuzovatelů. Pohovor jednoho s jedním je 

nejméně stresující pro účastníka pohovoru, atmosféra je otevřenější a přívětivější a je 

možné získat více informací. Je nejčastěji používán při obsazování manuálních a 

administrativních pozic. U uchazečů na manažerské pozice nebo na pozice specialisty bývá 

praktikován jako první rozhovor, kde je uchazeč metodicky analyzován, aby se zjistilo, 

proč jej dále preferovat a pozvat k dalšímu kolu pohovoru (např. před komisí). Pohovoru 

před komisí se většinou účastní přímý nadřízený, personalista a psycholog. Používá se při 

obsazování vyšších manažerských pozic. Pohovor bývá strukturovaný a existují doklady o 

tom, jak byl který kandidát úspěšný, aby v případě sporů o nepřijetí mohla společnost 

doložit, proč daný uchazeč byl nebo nebyl vybrán. Nevýhodou pohovoru před komisí je 

vetší stres pro uchazeče. [4] 

Reference se zkoumají pouze se souhlasem uchazeče. Poskytují je osoby, které 

uchazeče znají ze zaměstnání, ze školy apod. Pomocí referencí se ověřují a rozšiřují 

dostupné informace o odborné způsobilosti a rozvoji uchazeče. Nevýhodou referencí je, že 

se opět jedná o subjektivní pohled osoby, která zaměstnance hodnotí. [4][6] 

Výběrové testy jsou využívány k získávání spolehlivých informací o úrovni 

schopností, nadání a vědomostí, inteligence a charakteristik osobnosti uchazeče. Testy 

schopností umožní prozkoumat specifické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon 

požadované práce. Testování schopností probíhá formou modelových situací, při kterých 

se sleduje, jak uchazeč pracuje s informacemi, jak rozlišuje důležité od méně důležitého, 

schopnosti rozhodování apod. Pomocí testů inteligence se posuzují duševní schopnosti 

uchazečů a odhalují individuální rozdíly v intelektuálních schopnostech mezi nimi. Testy 

inteligence zkoumají verbální myšlení, numerické myšlení, abstraktní myšlení nebo 

krátkodobou paměť. Testy osobnosti posuzují osobnost uchazečů tak, aby bylo možné 

předpokládat jejich pravděpodobné chování na dané pracovní pozici nebo v dané pracovní 

roli. Většinou jsou ve formě osobních dotazníků, které měří zájmy, hodnoty nebo pracovní 

chování uchazeče. [2][6] 

Assessment centre je metoda využívaná jak při výběru pracovníků, tak při vnitřní 

mobilitě pracovníků (např. povyšování). Jedná se o výcvikový program, kde se provádí 

zkoumání a hodnocení výsledků práce uchazečů a jejich chování při skupinovém i 
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individuálním řešení modelových úkolů. Výhodou assessment center je komplexní a 

objektivní zhodnocení a porovnání uchazečů, nevýhodou je finanční i časová náročnost. 

Metoda je velmi náročná i pro uchazeče a je používána hlavně při obsazování vysokých 

manažerských pozic. [4][5][6] 
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4 ANALÝZA ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU PRACOVNÍKŮ 

Tato kapitola je zaměřená na analýzu procesů získávání a výběru pracovníků v dané 

organizaci. Je zde popsána náplň práce pracovníků HR. Dále jsou zde uvedeny a popsány 

metody a formy používané při výběru a získávání zaměstnanců. Další část obsahuje rozbor 

dotazníkového šetření ve společnosti a jeho shrnutí. V závěru kapitoly jsou uvedena 

doporučení na zlepšení stávajících procesů na základě analýzy dotazníkového šetření. 

Veškeré informace jsou získané z konzultací s personálním oddělením a z dotazníků 

vyplněných zaměstnanci společnosti. 

4.1 Personální útvar 

Personální oddělení ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. se skládá 

z personalistů a mzdových účetní. 

Personalisté mají na starost získávání a výběr zaměstnanců, vedení personální 

agendy, plány a provedení školení zaměstnanců (popřípadě další nadstavbové vzdělávání), 

zpracování hodnocení zaměstnanců, zajištění pracovně-lékařské péče o zaměstnance. Dále 

také spolupráci s agenturami práce (zajištění požadovaného počtu agenturních pracovníků 

dle požadavků oddělení, zpracování fakturace, zajištění školení a administrativu spojenou 

s agenturními zaměstnanci). 

Mzdové účetní zajišťují měsíční zpracování mezd, roční zpracování daní, exekuční 

řízení a nadstavbové plnění firmy (stravenky, penzijní připojištění). 

4.2 Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Potřeba získat nového zaměstnance nastává v případě vzniku nové pracovní pozice. 

Nová pracovní pozice může vzniknout například se zavedením nového projektu. Dalším 

případem může být obsazování již stávající pozice. Nejčastějšími důvody, které vedou 

k uvolnění stávající pozice, jsou výpověď zaměstnance (ze strany firmy či ze strany 

zaměstnance), odchod zaměstnance do penze nebo zaměstnankyně na mateřskou 

dovolenou. Na potřebu získávání pracovníků má vliv také navýšení objemu výroby. 

Z plánů výroby se vychází zejména při získávání pracovníků na dělnické pozice. 

Počty a struktura zaměstnanců plánovaných k náboru do společnosti vychází 

z požadavků, které má personální oddělení zadány od manažerů jednotlivých oddělení. 

4.3 Získávání pracovníků 

4.3.1 Zvážení alternativ 

Při uvolnění pracovní pozice musí personalisté nejprve zvážit, zda neexistuje 

vhodnější možnost, než je obsazení pracovního místa. Jednou z alternativ může být 

například pokrytí formou práce přesčas. Další alternativou může být sloučení pracovní 

pozice s jinou či rozšíření kompetence pracovníka. 
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4.3.2 Popis pracovní pozice 

Každá pracovní pozice ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. má své určité 

specifikace a popis. Popis pracovní pozice vzniká ve spolupráci s jednotlivými odděleními 

firmy, kdy se definují požadavky na pracovní místo. Ve spolupráci s General Affairs se 

pracovní místo parametrizuje (kvalifikační požadavky, zdravotní požadavky, bezpečnostní 

rizika atp.). 

V popisu pracovního místa jsou uvedeny obecné informace, jako je název pracovní 

pozice, oddělení, pod které pracovní pozice patří apod. V další části je pak obsažen souhrn 

činností, které jsou v rámci dané pozice vykonávány. Dále jsou definovány kvalifikační 

požadavky na pracovní pozici (požadované vzdělání, specializace), požadovaná délka 

praxe, další potřebná kvalifikace či osvědčení (řidičský průkaz, svářečský průkaz apod.), a 

požadované technické a profesní dovednosti (znalost technické dokumentace, znalost práce 

v určitém softwarovém programu, znalost cizího jazyka apod.). 

4.3.3 Identifikace zdrojů 

Při získávání zaměstnanců musí personální oddělení zvážit, zda bude zaměstnanec 

získán z vnitřních zdrojů firmy nebo z vnějších zdrojů. Každý zaměstnanec se může 

ucházet o zveřejněné volné pracovní místo, personální oddělení takovou žádost zpracuje a 

zařadí uchazeče do výběrového řízení. Častěji jsou však využívány vnější zdroje získávání 

pracovníků. Pomocí vhodných metod je pak samotné získávání pracovníků z vnějších 

zdrojů uskutečněno. 

4.3.4 Metody získávání pracovníků 

Společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. využívá několik různých metod získávání 

zaměstnanců. Volba metod závisí především na tom, jakou míru ohlasu uchazečů daná 

metoda vykazuje, a samozřejmě také na finanční náročnosti. Mezi metody, které 

společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. využívá, patří: 

Získávání pracovníků prostřednictvím úřadu práce. Jedná se jednak o do jisté 

míry povinnou a zároveň o velmi levnou metodu získávání pracovníků. Personalista 

nahlásí úřadu práce volnou pracovní pozici. Nabídka je pak umístěna na webových 

stránkách úřadu práce a je nabízena registrovaným na úřadu práce. Nevýhodou této metody 

je, že nemusí být vždy doporučen pracovník, který by splňoval veškeré požadavky na 

pracovní pozici. 

Internetová inzerce. Tato metoda dokáže oslovit velký počet potencionálních 

uchazečů o práci. Další výhodou je, že náklady na tuto metodu jsou velmi nízké. 

Společnost SUNGWOO HITECH s.r.o. využívá pracovní portály www.jobs.cz, 

www.prace.cz, inzerční portál www.avizo.cz, ale také vlastní internetové stránky 

organizace. 
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Pracovní agentury. Získávání zaměstnanců prostřednictvím pracovní agentury je 

využíváno zejména při obsazování dělnických pozic. Po určité době je zaměstnanec, který 

byl doposud přidělen agenturou práce, převeden a stává se vlastním zaměstnancem 

společnosti. 

Doporučení stávajících zaměstnanců. Na základě doporučení ze strany 

stávajících zaměstnanců firma přímo osloví uchazeče. 

Mezi dokumenty, které jsou od uchazečů o zaměstnání požadovány, patří životopis 

nebo vstupní dotazník o zaměstnání (Příloha B). Pokud se jedná o pozici THP, musí 

uchazeč navíc doložit průvodní dopis a životopis je požadován v českém i anglickém 

jazyce. 

4.4 Výběr pracovníků 

4.4.1 Předvýběr 

Preselekce uchazečů o pracovní pozici probíhá ze strany personalistů, kteří na 

základě získaných dokumentů porovnávají způsobilost uchazečů se zadanými požadavky 

(dosažené vzdělání, oprávnění, praxe apod.). Vyselektují se tak uchazeči, kteří zadaná 

kritéria splňují a jsou pozváni k výběrovému řízení. Vybraní kandidáti jsou informováni 

telefonicky nebo e-mailem, že postupují do výběrového řízení. Nevyhovujícím uchazečům 

je pak zaslán zdvořilý e-mail s odmítnutím a poděkováním za zájem o nabízenou pracovní 

pozici. 

4.4.2 Výběrové řízení 

Proces výběrového řízení se liší dle toho, zda se jedná o pozici THP nebo o pozici 

dělnickou. Výběrové řízení v případě dělnických pozic je jednokolové, u THP jsou dvě 

kola výběrového řízení. Zpravidla je využívána metoda pracovního pohovoru. 

V případě dělnických pozic probíhá osobní pohovor, kterého se účastní zástupce 

personálního oddělení, vedoucí pracovník oddělení, kterého se pozice týká, a uchazeč. 

Uchazeč je seznámen se společností a s pracovně-právními podmínkami, získává 

informace o základních činnostech prováděných na daném pracovním místě dle popisu 

pracovního místa. 

V případě pozic THP probíhají dvě kola výběrového řízení, obě dvě ve formě 

pohovoru. Prvního kola se účastní zástupce personálního oddělení, manažer oddělení, 

kterého se pozice týká, a uchazeč. Uchazeč je seznámen se společností a s pracovně-

právními podmínkami, získává informace o základních činnostech prováděných na daném 

pracovním místě dle popisu pracovního místa. Ve druhém kole výběrového řízení je 

pohovor veden s korejsky mluvícím manažerem. Uchazeč zde prokáže znalost anglického 

jazyka. 
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Délka pohovoru se pohybuje v rozmezí 30-60 minut. U dělnických pozic bývá 

pohovor zpravidla kratší. Během výběrového pohovoru je dodržován určitý postup 

zahrnující: 

 uvítání uchazeče – představení zúčastněných, personalista stručně 

charakterizuje společnost 

 shrnutí pracovní pozice – vedoucí zaměstnanec stručně popíše náplň práce 

na dané pozici, seznámí uchazeče s povinnostmi a zodpovědnostmi apod. 

 pokládání profesních otázek – uchazeči jsou pokládány otázky související 

s jeho vzděláním, dosaženou praxí, odborných znalostí a zkušeností 

 pokládání doplňujících otázek – doplňující otázky týkajících se údajů 

v životopisu, část pohovoru se věnuje osobnostním charakteristikám, které 

by měl uchazeč splňovat 

 prostor pro dotazy uchazeče 

 uzavření pohovoru – uchazeč je informován o dalším postupu výběrového 

řízení, o vyrozumění výsledků, následuje poděkování a rozloučení 

 

Otázky, které jsou uchazeči pokládány, se liší dle typu obsazované pozice a 

osobnosti personalisty. 

4.4.3 Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče je dáno na základě vyjádření pověřeného 

pracovníka oddělení. Ve výjimečných případech dojde k ukončení výběrového řízení ze 

strany personalisty, který zhodnotí uchazeče jako nevhodného k zařazení do daného 

pracovního týmu či oddělení. Personalista informuje uchazeče o výsledcích výběrového 

řízení telefonicky nebo formou e-mailu. 

4.5 Dotazníkové šetření 

Na základě bakalářské práce byl vytvořen dotazník (Příloha A), pomocí něhož bylo 

ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. uskutečněno dotazníkové šetření. Dotazník byl 

zaměřený na proces získávání a výběru zaměstnanců. Dotazníky byly rozdistribuovány e-

mailem vedoucím zaměstnancům jednotlivých oddělení, ti, dle svého uvážení, rozdali 

libovolný počet dotazníků pracovníkům, bez ohledu na to, zda se jednalo o pozice THP 

nebo dělnické pozice, nicméně o vyplnění dotazníků byli požádáni zaměstnanci, jejichž 

délka pracovního poměru nepřesahuje 5 let. Dotazník obsahoval celkem 20 otázek, u 

většiny otázek se označovala pouze jedna odpověď, u některých byla možnost označit více 

odpovědí. U otevřených otázek byli respondenti požádáni o to, aby své odpovědi rozepsali. 

Dotazník byl zcela anonymní. 
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Po dvou týdnech od rozeslání dotazníků bylo vybráno 91 vyplněných dotazníků. 

Údaje byly zpracovány pomocí programu Microsoft Excel. 

4.5.1 Identifikační otázky 

V dotazníku byly 4 identifikační otázky, tyto otázky byly zaměřené na pohlaví 

respondentů, věkovou kategorii, nejvyšší dosažené vzdělání a pracovní pozici respondentů. 

Jak lze spatřit na obrázku 11, převážná většina dotazníků byla vyplněna muži, 

celkem 84% všech dotazníků. Toto je způsobeno tím, že 70% všech zaměstnanců 

pracujících ve společnosti tvoří muži, jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.2 Struktura 

zaměstnanců. 

 

Obrázek 11: Rozdělení podle pohlaví 

 

Další z identifikačních otázek byla zaměřena na věkovou kategorii dotazovaných 

zaměstnanců. Nadpoloviční většina (66%) všech respondentů spadá do věkové kategorie 

26-35 let, druhou nejpočetnější skupinou je věková kategorie 36-45 let, která tvoří celkem 

23% všech dotazovaných, jak lze vidět obrázku 12 níže. 



 

Tereza Burdová: Získávání a výběr pracovníků 

2018  - 33 - 

 

 

Obrázek 12: Rozdělení podle věkové kategorie 

 

Téměř polovina (49%) dotazovaných zaměstnanců uvedla, že pracují na technické 

nebo administrativní pozici, 40% dotazovaných pracují na pozicích dělnických, zbylých 

11% pak na pozicích manažerských (viz obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Rozdělení podle pracovní pozice 

 

Poslední identifikační otázka byla zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání 

dotazovaných zaměstnanců. Jak je zobrazeno na obrázku 14 níže, 29% všech 

dotazovaných odpovědělo, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské, což 



 

Tereza Burdová: Získávání a výběr pracovníků 

2018  - 34 - 

 

zahrnuje jak bakalářské, tak magisterské vzdělání. Dalších 46% má středoškolské vzdělání 

s maturitou a zbylých 25% výuční list. 

 

Obrázek 14: Rozdělení podle dosaženého vzdělání 

4.5.2 Otázky týkající se procesu získávání a výběru pracovníků 

Zbylých 16 otázek se týkalo celého procesu náboru pracovníků. Otázky v této části 

dotazníku byly zaměřeny na nalezení nabídky práce a průběh výběrového řízení. Část 

dotazníku byla věnována dotazům na využívání sociálních sítí pro vyhledávání pracovních 

míst. 

 Odkud jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl/a? 

Cílem první otázky bylo zjistit, z jakého zdroje se dotazovaní zaměstnanci o 

nabídce volného pracovního místa dozvěděli. Více než polovina (53%) respondentů 

uvedla, že se o nabídce dozvěděli od svých známých, přátel nebo rodinných příslušníků. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo „z on-line pracovních portálů“. Při zaškrtnutí možnosti 

„jiné“ zaměstnanci uvedli agenturu práce, zaměstnance společnosti a jeden dotazovaný 

uvedl, že se přišel do firmy na práci osobně zeptat. Četnost odpovědí je uvedená na 

obrázku 15 níže. 



 

Tereza Burdová: Získávání a výběr pracovníků 

2018  - 35 - 

 

 

Obrázek 15: Zdroj pracovní nabídky 

 

 Jaký byl hlavní důvod Vaší reakce na nabídku práce? 

Většina dotazovaných uvedla, že na nabídku práce reagovala z důvodu potřeby 

zaměstnání (51%). Dalším nejčastějším důvodem bylo potřeba změnit zaměstnavatele 

(24%). Četnost všech dalších odpovědí je znázorněna na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Důvod reakce na nabídku práce 

 

 Byly pro Vás informace obsažené v inzerátu nabízeného pracovního místa 

dostačující? 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se o nabídce pracovního místa 

dozvěděli prostřednictvím inzerátu z pracovních portálů, na webových stránkách 

organizace nebo na stránkách úřadu práce. Jak je znázorněno na obrázku 17, 89% (31) 

zaměstnanců uvedlo, že informace obsažené v inzerátu byly dostačující. Zbylých 11% (4) 

zaměstnanců uvedlo, že informace dostačující nebyly. Zaměstnanci nejčastěji uváděli, že 

se náplň práce popsaná v inzerátu nabídky práce neshoduje s realitou, a že vykonávají i 

pracovní náplň jiných pozic. 
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Obrázek 17: Množství informací v inzerátu 

 Jaké dokumenty a informace od Vás vyžadovalo personální oddělení 

v průběhu procesu získávání pracovníků? 

U této otázky byla možnost uvést více odpovědí. Čestnost odpovědí lze spatřit na 

obrázku 18 uvedeném níže. Ve všech případech je od zaměstnanců požadován životopis 

nebo dotazník uchazeče o zaměstnání, který je koncipován podobně jako strukturovaný 

životopis. Při zaškrtnutí možnosti „jiné“ zaměstnanci uvedli, že od nich byl požadován 

výpis z rejstříku trestů. 

 

Obrázek 18: Požadované dokumenty 
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 Za jak dlouho jste byl/a kontaktován/a po odeslání požadovaných dokumentů? 

Jak lze vidět na obrázku 19, většina respondentů byla kontaktována do týdne (72%) 

od odeslání požadovaných dokumentů, 14% respondentů bylo kontaktováno do 2 týdnů, 

zbylých 14% potom po delší době. 

 

Obrázek 19: Doba kontaktování 

  

 Jaké metody byly použity při Vašem výběrovém řízení? 

U této otázky byla možnost uvést více odpovědí. Na obrázku 20 lze spatřit četnost 

odpovědí. Téměř všichni respondenti absolvovali výběrový pohovor, tuto odpověď uvedlo 

89 zaměstnanců z 91 dotazovaných. 
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Obrázek 20: Metody výběrového řízení 

 

 Jak na Vás působila atmosféra při výběrovém řízení? 

Obrázek 21 znázorňuje celkovou atmosféru během výběrového řízení z pohledu 

dotazovaných pracovníků. Většina zaměstnanců uvedla, že atmosféra byla uvolněná a 

přátelská (73%). 15 zaměstnanců atmosféru nedokáže určit (16%) a pro 10 zaměstnanců 

byla atmosféra při pohovoru stresující (11%). 

 

Obrázek 21: Atmosféra při výběrovém řízení 
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 Kdo se zúčastnil Vašeho výběrového řízení? 

U této otázky byla možnost uvést více odpovědí. Nejčastější odpovědi byly 

„personalista“ a „vedoucí oddělení, kterého se dané místo týkalo“. Četnost odpovědí lze 

vidět na obrázku 22. Při zaškrtnutí možnosti „jiné“ respondenti uvedli, že se jejich 

výběrového řízení zúčastnil korejsky mluvící manažer (6), svářecí technolog (1) a 

pověřený člen daného oddělení (1). 

 

Obrázek 22: Účastníci výběrového řízení 

 

 Byli tazatelé při výběrovém řízení dostatečně připraveni? 

Ohledně připravenosti tazatelů při výběrovém řízení, 56 zaměstnanců (62%) 

označilo odpověď „ano“, dalších 22 respondentů (24%) zaškrtlo odpověď „spíše ano“. 

Zbylých 13 dotázaných (14%) se vyjádřilo negativně zatržením odpovědi „spíše ne“ (12) a 

„ne“ (1). Tyto informace lze spatřit na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Připravenost tazatelů 

 

 Měl/a jste při výběrovém řízení dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

86 všech dotazovaných (95%) odpovědělo, že při výběrovém řízení měli dostatečný 

prostor pro své dotazy. 5 respondentů (5%) pak prostor pro dotazy nedostali vůbec. 

 

Obrázek 24: Prostor pro dotazy 

 

 Jak dlouho trvalo Vaše výběrové řízení? 

Jak je znázorněno na obrázku 25, většina zaměstnanců odpovědělo, že jejich 

výběrové řízení trvalo přibližně 30 minut (53%), druhou nejčastější odpovědí bylo 
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přibližně 60 minut (23%). 14 respondentů odpovědělo, že jejich výběrové řízení trvalo 

přibližně 15 minut (15%), nicméně tuto možnost označili pouze pracovníci na dělnických 

pozicích. Pouze 8 zaměstnanců absolvovalo výběrové řízení delší než 60 minut (9%). 

 

Obrázek 25: Délka výběrového pohovoru 

 

 Existuje nějaká skutečnost, kterou byste změnil/a na způsobu výběrového 

řízení? 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 17 respondentů (19% všech dotázaných) z nichž 

6 pracuje na dělnických pozicích, 9 na pozici technické nebo administrativní a 2 na 

pozicích manažerských. 

Zaměstnanci na dělnických pozicích by uvítali, kdyby se během výběrového řízení 

kladl větší důraz na prověření praktických dovedností uchazeče a aby společnost 

nepřijímala každého uchazeče. Jeden z respondentů napsal, že by uvítal ukázku práce 

v praxi. Dále bylo uvedeno, že pohovor vedl nedostatečně kvalifikovaný pracovník. Jeden 

z respondentů odpověděl, že by uvítal, kdyby se výběrového řízení účastnil také supervisor 

daného oddělení. Jako další skutečnost byla uvedena délka pohovoru (u předcházející 

odpovědi respondent uvedl, že pohovor trval 60 minut). 

Nejvíce se u této otázky rozepsali zaměstnanci na pozicích THP (technické a 

administrativní). Jako nejvíce problematickou skutečnost uvedli, že jim nebyla dostatečně 

vysvětlena náplň práce a způsob řízení společnosti. Další častou odpovědí bylo, že 

manažer daného oddělení nevypadal dostatečně reprezentativně. Tři respondenti uvedli, že 

tazatelé nebyli dostatečně připraveni a kladli otázky, které neměly souvislost s nabízenou 

pozicí. Jeden respondent dokonce uvedl, že se cítil být během pohovoru ponižován. Další 

skutečností, kterou respondenti uvedli v dotazníku jako nedostačující, bylo místo 
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pracovního pohovoru. Jeden z respondentů u této otázky uvedl, že se musel třikrát změnit 

termín pohovoru pro zatíženost vedoucího pracovníka. 

Z řad manažerských pozic se k této otázce vyjádřili pouze dva zaměstnanci. Jeden 

uvedl, že by ocenil, kdyby korejsky mluvící manažer, který se účastnil pohovoru, měl lepší 

úroveň anglického jazyka. Druhý odpověděl, že se otázky kladené u pohovoru netýkaly 

nabízené pracovní pozice. 

 Za jak dlouho jste byl/a informován/a o výsledcích výběrového řízení? 

Většina respondentů byla informována o výsledcích výběrového řízení do týdne 

(71%), jak lze vidět na obrázku 26. Dalších 20% respondentů bylo informováno do 2 

týdnů, zbylých 9% dotazovaných uvedlo, že byli informováni po delší době. 

 

Obrázek 26: Doba sdělení informace o výsledku výběrového řízení 

 

 Jste uživatelem sociálních sítí? 

Jak lze spatřit na obrázku 27, většina respondentů je uživateli sociálních sítí (88%). 

Zaměstnanci, kteří odpověděli, že nejsou uživateli sociálních sítí (12%) ve většině 

případech patřili do starší věkové kategorie. 
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Obrázek 27: Užívání sociálních sítí 

 

 Jakou sociální síť používáte? 

Na tuto otázku byla možnost uvést více odpovědí. Četnost odpovědí je znázorněna 

na obrázku 28. Téměř všichni dotázaní (99%), kteří jsou uživateli sociálních sítí, používají 

v současnosti nejrozšířenější sociální síť Facebook. Při uvedení možnosti „jiné“ 

respondenti uvedli sociální síť Instagram a Google+. 

 

Obrázek 28: Druhy sociálních sítí 
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 Využíváte sociální sítě k vyhledávání pracovních míst? 

Jak je patrné z obrázku 29, 20 respondentů (25%), kteří využívají sociální sítě, 

uvedlo, že je využívá také k vyhledávání volných pracovních míst. 

 

Obrázek 29: Užívání sociálních sítí k nalezení práce 

 

4.5.3 Shrnutí dotazníkového šetření 

V rámci dotazníkového šetření byly v podniku SUNGWOO HITECH s.r.o. 

rozdistribuovány dotazníky mezi jednotlivá oddělení společnosti. Vedoucí oddělení pak 

dotazníky rozdali mezi zaměstnance. Dotazníky byly určeny zaměstnancům bez ohledu na 

pracovní pozici, avšak upřednostňovanými respondenty byli především ti zaměstnanci, 

jejichž délka pracovního poměru nepřesahuje 5 let. Dotazník obsahoval 20 otázek - 4 

otázky byly identifikační, zbylých 16 otázek se týkalo procesu náboru pracovníků. Po dvou 

týdnech od rozeslání dotazníků se navrátilo 91 vyplněných dotazníků. 

Prostřednictvím identifikačních otázek byli dotazovaní zaměstnanci rozděleni dle 

pohlaví, věkové kategorie, pracovní pozice a nejvyššího dosaženého vzdělání. Z celkového 

počtu 91 respondentů vyplnilo dotazník 76 mužů (84%) a 15 žen (16%). Nejpočetnější 

skupinu tvořili zaměstnanci ve věkové kategorii 26-35 let (66%). Na dotazník odpovědělo 

36 zaměstnanců dělnických pozic (40%), 45 zaměstnanců na pozici THP (46%) a 10 

manažerů (11%). Téměř polovina dotazovaných zaměstnanců (46%) uvedla jako nejvyšší 

dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, 26 respondentů (29%) má vysokoškolské 

vzdělání (bakalářské nebo magisterské), 23 respondentů (25%) má výuční list. Po 

podrobnější analýze zaměřenou na vzdělání dle pozice bylo zjištěno, že nadpoloviční 

většina dotazovaných zaměstnanců, kteří pracují na dělnických pozicích má výuční list 

(54%), zbytek jako své nejvyšší vzdělání uvedl středoškolské s maturitou (44%). Co se 
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týká zaměstnanců na pozicích technických a administrativních, 23 respondentů uvedlo jako 

nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou (58%), dalším nejčetnějším 

vzděláním této pracovní skupiny bylo vysokoškolské (37%), 3 respondenti uvedli, že jsou 

pouze vyučeni (5%). 7 respondentů zastupující manažerské funkce uvedlo jako nejvyšší 

vzdělání vysokoškolské (70%), zbylí 3 pak mají středoškolské vzdělání s maturitou (30%).  

Další část dotazníku byla zaměřena na samotný proces získávání a výběru 

pracovníků. Více než polovina dotazovaných zaměstnanců se o nabídce práce dozvěděla 

prostřednictvím známých nebo rodiny (53%), dalším nejvíce efektivním zdrojem se jeví 

internet (34%). Polovina dotazovaných (51%) uvedla jako důvod reakce na nabídku práce 

potřebu zaměstnání, dalším nejčastějším důvodem byla potřeba změnit zaměstnavatele 

(24%). Pro většinu respondentů (89%), kteří se o nabídce práce dozvěděli prostřednictvím 

inzerátu, byly informace v inzerátu dostačující. Zbylých 11% uvedlo, že náplň práce 

popsaná v inzerátu se neshoduje s realitou. Všichni dotazovaní pracovníci museli při 

výběrovém řízení předložit životopis, případně dotazník pro uchazeče o zaměstnání. Po 

většině byl požadován také doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (64%). Ohledně doby 

kontaktování po odeslání požadovaných dokumentů 65 respondentů (72%) bylo 

kontaktováno do týdne, 13 (14%) do 2 týdnu, ostatní až po delší době. Téměř u všech 

dotazovaných zaměstnanců byla použita metoda výběrového řízení pracovní pohovor 

(98%). Většina zaměstnanců se během výběrového řízení cítila uvolněně (73%), 10 

zaměstnanců uvedlo, že pro ně byla atmosféra stresující (11%), zbylých 15 si již 

atmosféru, která panovala u výběrového řízení, nepamatuje (16%). Pracovního pohovoru 

se většinou účastní personalista nebo vedoucí oddělení, kterého se dané místo týká, 

popřípadě oba dva. U manažerských pozic a THP pak probíhá dvoukolové výběrové řízení, 

kdy je druhé kolo vedeno s korejsky mluvícím manažerem daného oddělení. 78 

respondentů uvedlo, že připravenost výběrové komise byla dostatečná (86%), zbylých 13 

respondentů s připraveností tazatelů spokojeno nebylo (14%). Co se týká prostoru pro 

dotazy, 86 všech dotazovaných (95%) odpovědělo, že při výběrovém řízení měli 

dostatečný prostor pro své dotazy, nicméně jeden respondent uvedl, že mu dotazy nebyly 

dostatečně zodpovězeny. 5 respondentů (5%) pak prostor pro dotazy nedostalo vůbec. 

Podle zdrojů z personálního oddělení doba trvání pracovního pohovoru je 30-60 minut, 

čemuž také odpovídá četnost odpovědí dotazníku – 48 respondentů uvedlo, že výběrové 

řízení trvalo přibližně 30 minut (53%), další nejčastější odpověď byla přibližně 60 minut 

(23%). Doba trvání pracovního pohovoru závisí z velké části na pracovní pozici. Celkem 

17 respondentů (19%) mělo k výběrovému řízení výtky. Výtky byly různého charakteru, 

nejčastěji se však jednalo o nepřipravenost tazatelů. Dalším nedostatek bylo, že uchazečům 

nebyla dostatečně vysvětlena náplň práce, a také nevhodnost místa pohovoru. O výsledcích 

výběrového řízení bylo 65 respondentů (71%) kontaktováno do jednoho týdne, 18 (20%) 

do dvou týdnů, ostatní až po delší době. Celkem 80 dotázaných (88%) používá sociální 

sítě, většina používá v současné době nejrozšířenější sociální síť Facebook. Avšak jen 20 

respondentů (25%) využívá sociální sítě také k vyhledávání pracovních míst. 
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4.6 Návrhy a doporučení 

Z informací získaných z konzultací s personálním oddělením ve společnosti a 

z dotazníkového šetření lze uvést, že proces získávání a výběr pracovníků ve společnosti 

SUNGWOO HITECH s.r.o. je na poměrně dobré úrovni. Avšak i přesto je možné najít 

skutečnosti, které by mohli vést ke zlepšení těchto procesů. 

Co se týká procesu získávání pracovníků, není třeba, aby společnost prováděla 

podstatné změny v oblasti metod. Nicméně ke zlepšení by mohlo dojít v informovanosti o 

nabízené pracovní pozici v inzerátu, zejména v informacích o náplni práce. 11% 

dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že informace v inzerátu nabízeného místa nebyly 

dostačující a že se náplň práce neshoduje s realitou. Dalším krokem ke zlepšení procesu 

získávání pracovníků by mohla být lepší motivovanost potencionálních uchazečů o práci. 

Většina respondentů uvedla, že důvodem reakce na pracovní nabídku byla potřeba 

zaměstnání nebo potřeba změnit zaměstnavatele, kdežto pouze 4% dotazovaných se zdála 

být náplň práce zajímavá, pouze 3% uvedla jako důvod reakce mzdové ohodnocení a pro 

nikoho z dotázaných nebyla společnost dostatečně atraktivní. Rozšířit povědomí o 

společnosti lze například prostřednictvím sociálních sítí. Zároveň lze sociální sítě využívat 

i k získávání pracovníků. 25% dotazovaných pracovníků, kteří jsou uživatelé sociálních 

sítí, uvedlo, že sociální sítě využívá i k vyhledávání pracovních nabídek. 

Při výběrovém řízení není kladen příliš velký důraz na obsazování dělnických 

pozic, jelikož ani není potřeba, protože žádné specifické znalosti a dovednosti nejsou u 

dělnických pozic požadovány. Větší důraz je kladen na obsazování THP a manažerských 

pozic. Výběrové řízení má dvě kola, obě dvě formou pohovorů, přičemž první kolo probíhá 

s personalistou a manažerem oddělení, kterého se daná pozice týká, druhé pak s korejsky 

mluvícím manažerem. Jako nedostatek lze vnímat to, že jedinou metodou výběrového 

řízení při obsazování vyšších pozic je pracovní pohovor. Po uchazečích o THP či 

manažerské pozice jsou požadovány různé dovednosti (např. znalost softwarových 

programů, znalost technické dokumentace aj.), které by mohly být v rámci výběrového 

řízení ověřovány metodou testování. Ke zlepšení by mohlo dojít v oblasti připravenosti 

výběrové komise. 14% dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že tazatelé při výběrovém 

řízení nebyli dostatečně připraveni. Největší problém byl vnímán v nepřipravenosti otázek 

pro výběrový pohovor, dále pak v tom, že manažeři nepůsobili dostatečně reprezentativně 

vzhledem ani chováním. Dalším nedostatek je volba místa pracovního pohovoru. Pohovory 

jsou vedeny na poměrně rušném místě, což není příliš ideální. Ke zlepšení tohoto 

nedostatku by mohlo dojít, kdyby k výběrovým pohovorům sloužila určitá místnost nebo 

prostor, kde by nemohlo dojít k narušení intimity pohovoru. Ideální místností se jeví 

například zasedací místnost v budově QCC, která nebývá moc často využívaná, tudíž by 

mohla sloužit i k vykonávání pracovních pohovorů. Vítané by také bylo, kdyby v rámci 

pohovoru byla prováděna prohlídka výrobní halou. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat systémy získávání a výběru 

pracovníků ve vybrané společnosti a na základě zjištěných skutečností navrhnout případná 

doporučení na jejich zlepšení. 

V úvodu byl nastíněn význam procesu získávání a výběru pracovníků pro 

společnost, dále zde byl uveden stručný obsah jednotlivých kapitol bakalářské práce. 

Druhá kapitola byla věnována charakteristice společnosti. Na základě konzultací 

s personálním oddělením a interních materiálů firmy byla zde představena struktura 

zaměstnanců. Dále se kapitola zabývala historickým vývojem společnosti, předmětem její 

činnosti a představením hlavních produktů vyráběných ve společnosti. 

Třetí kapitola byla zaměřena na teoretické východiska procesu získávání a výběru 

pracovníků. Nejprve zde byla uvedena stručná charakteristika řízení lidských zdrojů. Dále 

zde byly popsány personální činnosti předcházející samotnému procesu získávání a výběru 

pracovníků. Poté byly uvedeny jednotlivé metody získávání a výběru pracovníků. Metody 

byly podrobněji popsány a byly zde uvedeny jejich výhody i nevýhody. 

Čtvrtá kapitola byla zaměřena na praktickou analýzu procesu získávání a výběru 

pracovníků přímo ve vybrané společnosti. Byly zde popsány jednotlivé metody a formy 

výše zmíněných procesů v dané firmě. Tyto informace byly získány konzultací 

s personálním oddělením. Dále kapitola obsahuje analýzu a výsledky dotazníkového 

šetření provedeného v dané firmě. Na základě zjištěných skutečností z konzultací ve firmě 

a z analýzy dotazníkového šetření byly závěrem této kapitoly uvedeny návrhy a doporučení 

na zlepšení procesu získávání a výběru pracovníků. Prvním doporučením na zlepšení je, 

aby byly lépe a reálněji popsány informace týkající se náplně práce v inzerátech, jelikož 

11% všech dotazovaných uvedlo, že informace v inzerátu nebyly dostačující. Druhým 

návrhem je zvýšit motivaci potencionálních uchazečů o práci, a obohatit veřejně renomé 

společnosti pomocí sociálních sítí. Tento návrh plyne z četností odpovědí na otázku „Jaký 

byl hlavní důvod Vaši reakce na nabídku práce?“, kdy většina respondentů uvedla jako 

důvod potřebu zaměstnání (51%) nebo potřebu změnit zaměstnavatele (24%), pouze 4 

respondentům připadala náplň práce zajímavá (4%) a 3 respondenty zaujalo mzdové 

ohodnocení (3%). Nikdo z respondentů neuvedl, že by reagoval z důvodu atraktivity 

společnosti. Dalším doporučením je, aby tazatelé byli při výběrovém řízení lépe připraveni. 

14% dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že tazatelé při výběrovém řízení nebyli dostatečně 

připraveni, konkrétní důvody těchto odpovědí pak byly specifikované v odpovědích na 

otázku „Existuje nějaká skutečnost, kterou byste změnil/a na způsobu výběrového řízení?“. 

Dalším návrhem je změna místa pracovního pohovoru a posledním doporučením je 

provádět v rámci výběrového řízení prohlídky výrobní halou. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Dotazník 

Vážení zaměstnanci, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB-

TU Ostrava, obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Zpracovávám bakalářskou práci na 

téma „Získávání a výběr pracovníků ve vybraném průmyslovém podniku“. Chtěla bych Vás 

proto požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Ujišťuji Vás, že dotazník je zcela anonymní a 

získané údaje budou sloužit výhradně pro účely mé bakalářské práce. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

Tereza Burdová 

 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď. U otevřených otázek se, 

prosím, rozepište. 

 

1. Odkud jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl/a? 

☐ z tisku, rozhlasu či televize 

☐ prostřednictvím úřadu práce 

☐ na webových stránkách organizace 

☐ z on-line pracovních portálů (např. www.jobs.cz) 

☐ z vývěsky ve společnosti 

☐ od známých/přátel/rodiny 

☐ jiné (uveďte)………………………………………………............................. 

 

2. Jaký byl hlavní důvod Vaší reakce na nabídku práce? 

☐ potřeba zaměstnání 

☐ mzdové ohodnocení 

☐ potřeba změnit zaměstnavatele 

☐ zajímavá náplň práce 

☐ získání praxe/nové zkušenosti 

☐ atraktivita společnosti 

☐ jiné (uveďte) ………………………………………………………………. 
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3. Byly pro Vás informace obsažené v inzerátu nabízeného pracovního místa 

dostačující? (pokud jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl/a jinak než 

z inzerátu, pokračujte, prosím, otázkou č. 4) 

☐ ano, informace byly dostačující 

☐ ne, některé informace chyběly (uveďte prosím jaké) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………...................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

4. Jaké dokumenty a informace od Vás vyžadovalo personální oddělení v průběhu 

procesu získávání pracovníků? (lze uvést více odpovědí) 

☐ životopis, motivační dopis 

☐ dotazník uchazeče o zaměstnání 

☐ doklad o dosaženém vzdělání/kvalifikaci 

☐ reference předchozího zaměstnavatele 

☐ jiné (uveďte) …………………………………………………………………. 

 

5. Za jak dlouho jste byl/a kontaktován/a po odeslání požadovaných dokumentů? 

☐ do týdne 

☐ do 2 týdnů 

☐ do 3 týdnů 

☐ po delší době 

 

6. Jaké metody byly použity při Vašem výběrovém řízení? (lze uvést více odpovědí) 

☐ pohovor 

☐ odborné testy 

☐ ukázka práce 

☐ Assessment centrum 

☐ jiné (uveďte) …………………………………………………………………. 

 

7. Jak na Vás působila atmosféra při výběrovém řízení? 

☐ uvolněná, přátelská 

☐ stresující 

☐ nedokážu určit (nepamatuji se) 
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8. Kdo se zúčastnil Vašeho výběrového řízení? (lze uvést více odpovědí) 

☐ ředitel firmy 

☐ personalista 

☐ vedoucí oddělení, kterého se dané místo týkalo 

☐ jiné (uveďte) ………………………………………………………………. 

 

9. Byli tazatelé při výběrovém řízení dostatečně připraveni? 

☐ ano 

☐ spíše ano 

☐ spíše ne 

☐ ne 

 

 

10. Měl/a jste při výběrovém řízení dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

☐ ano  

☐ ne 

 

11. Jak dlouho trvalo Vaše výběrové řízení? 

☐ přibližně 15 minut 

☐ přibližně 30 minut 

☐ přibližně 60 minut 

☐ déle než 60 minut 

 

12. Existuje nějaká skutečnost, kterou byste změnil/a na způsobu výběrového řízení? 

Prosím uveďte (např. délka pohovoru, přístup k uchazečům, prostor pro dotazy aj.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Za jak dlouho jste byl/a informován/a o výsledcích výběrového řízení? 

☐ do týdne 

☐ do 2 týdnů 

☐ do 3 týdnů 

☐ po delší době 
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14. Jste uživatelem sociálních sítí? 

☐ ano 

☐ ne (přejděte prosím k otázce č. 17) 

  

15. Jakou sociální síť používáte? (lze uvést více odpovědí) 

☐ Facebook 

☐ LinkedIn 

☐ Twitter 

☐ jiné (uveďte) …………………………………………………………………. 

 

16. Využíváte sociální sítě k vyhledávání pracovních míst? 

☐ ano 

☐ ne 

 

17. Na jaké pracovní pozici pracujete? 

☐ dělnické 

☐ technické a administrativní 

☐ manažerské 

 

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

☐ základní 

☐ vyučen/a 

☐ středoškolské s maturitou 

☐ vyšší odborné 

☐ vysokoškolské 

 

19. Jaká je Vaše věková kategorie? 

☐ 18-25 let 

☐ 26-35 let 

☐ 36-45 let 

☐ 46-55 let 

☐ 56 let a více 
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20. Jaké je Vaše pohlaví? 

☐ muž 

☐ žena 
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Příloha B – Dotazník uchazeče o zaměstnání 

 


