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ABSTRAKT 

 

 Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých personálních činností v podniku 

Optimont 2000 s.r.o. Soustřeďuje se zejména na problematiku získávání, výběru a přijímání 

pracovníků a dalších oblastí personální práce. Jednotlivé personální činnosti jsou popsány 

nejprve obecně a poté z hlediska jejich skutečného uplatnění v podniku. 

Diplomová práce obsahuje všeobecnou charakteristiku podniku Optimont 2000 s.r.o., a 

to zejména její historii, charakter produkce, silné a slabé stránky podniku. 

Dále je zhodnocen celkový stav personalistiky tohoto podniku a následně je u 

vybraných personálních činností uveden postup a připomínky pro jejich provádění. 

Pro účely této diplomové práce byly použity informace a materiály poskytnuté 

podnikem Optimont 2000 s.r.o. a literatura uvedená v seznamu použité literatury. Součástí 

diplomové práce jsou obrázky, grafy a přílohy. 
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ABSTRACT 

 

 This diploma thesis deals with the analysis of the single personal activities in the 

company Optimont 2000 inc. It concentrates especially on the problems of obtaining, 

selecting and receiving workers and other spheres of personal work. Individual personal 

activities are described first generally and then their real using in the company. 

 The thesis includes universal characteristics of the company Optimont 2000 inc., 

especially its history, production character, strong and weak points of the company. 

 Further a habitus of human resource management of this company is reviewed and 

subsequently a procedure is introduced in selected personal activities and reminders for their 

transaction. 

 For purposes of this diploma thesis information and materials provided by the company 

Optimont 2000 inc. was used and the literature introduced in the list of bibliography. A part of 

the diploma thesis are pictures, graphs and enclosures. 
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1. ÚVOD 

 

Personální práce, jak už samotný název napovídá, se zaměřuje na otázky, související 

s člověkem jako pracovní silou, s jeho zapojováním do práce v podniku a využíváním jeho 

schopností, s jeho fungováním, výkonem a pracovním chováním, přizpůsobováním se 

podnikovým potřebám, se vztahy, do nichž jako pracovník podniku vstupuje, s výsledky jeho 

práce, s náklady vynakládanými na lidskou práci a v neposlední řadě i na otázky související 

s jeho osobním rozvojem a uspokojováním jeho sociálních potřeb. [3] 

Řízení lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnosti a tedy ekonomické úspěšnosti podniku. Zvýšená pozornost tomuto 

řízení může vést k tomu, že hospodářské výsledky mohou být v jednom podniku výrazně 

vyšší než podniku jiném, ačkoliv oba mají stejné podmínky k podnikání. [2] 

V jednotlivých podnicích je přístup k personální práci odlišný, zejména v závislosti na 

velikosti podniku. Velké podniky mají specializované personalisty a všechny personální 

činnosti provádějí více méně soustavně. U malých podniků, které mají jen několik 

zaměstnanců a personální řízení v nich zajišťuje majitel či nejvyšší vedoucí pracovník, se 

některé personální práce vykonávají jen příležitostně, na některé z nich dokonce nemusí dojít 

po několik let.  

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání v roce 2002 zpracovala pro Ministerstvo 

práce a sociálních věcí projekt s názvem „Analýza podmínek a důvodů rozdílných přístupů 

malých a středních podniků k rozvoji lidských zdrojů“. Cílem projektu bylo zmapovat situaci 

a zjistit základní bariéry realizace rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích. 

Výsledky mimo jiné ukázaly, že jen malá část malých a středních podniků si uvědomuje 

význam kvality lidských zdrojů jako jednoho z klíčových faktorů své ekonomické výkonnosti 

a konkurenceschopnosti. Např. pouze 8,9 % organizací zařadilo kvalitu pracovníků k hlavním 

zdrojům konkurenční výhody a pouze 12,5 % organizací považovalo úroveň kvalifikace 

pracovníků za problém nedostatečné konkurenceschopnosti na evropském trhu. [6] 

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jednotlivé personální činnosti 

v podmínkách konkrétního podniku zejména z hlediska jejich skutečného uplatnění.  

Pro účely diplomové práce jsem si vybrala podnik Optimont 2000 s.r.o., který sídlí v 

Hnojníku, nedaleko mého bydliště. Tento podnik lze charakterizovat jako středně velký 

podnik, na trhu je již několik let a za dobu své existence dosáhl stability pracovního kolektivu 

a výrobního programu a vybudoval si dlouhodobé partnerské vztahy.  
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Již na počátku bylo mým předpokladem, že všechny personální činnosti nemají 

v podniku stejné uplatnění a že jednotlivé personální činnosti nejsou vykonávány ve stejném 

rozsahu a periodicitě. Z tohoto předpokladu vychází další cíl práce, a to uspořádat jednotlivé 

personální činnosti z hlediska jejich četnosti provádění a významu v podniku. 

Nejprve jsem se u jednotlivých personálních činností zaměřila na obecnou 

charakteristiku a poté na popis těchto činností z hlediska jejich provádění v podniku. V další 

části jsem zhodnotila celkový stav personalistiky a uvedla postupy a připomínky k určitým 

personálním činnostem, které jsou v tomto podniku nejvíce uplatňovány. Jde zejména o 

získávání, výběr a přijímání pracovníků. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

2.1. Předmět podnikání, historie a současnost podniku 
  

Společnost Optimont 2000 s.r.o. byla založena v srpnu 1995. Zabývá se zakázkovou 

výrobou konstrukčních prvků instalační techniky. Jedná se převážně o výrobu upevňovací a 

úchytné techniky pro potrubí a armatury.  

 

Předmět činnosti společnosti lze charakterizovat jako: 

• Kovovýrobu 

• Povrchovou úpravu kovů 

• Komplexní výrobu upevňovací a kotvící techniky 

• Automatizovanou montáž na zařízeních určených ke kompletaci výrobků 

 

V březnu 1998 byla zahájena výstavba vlastních výrobních prostor v Hnojníku a v září 

téhož roku byl v závodě zahájen provoz. V roce 2001 se společnost rozhodla investovat do 

rozšíření závodu v Hnojníku, neboť prostorové kapacity v té době brzdily možnost 

sortimentní expanze doprovázené možností nárůstu objemu produkce jak u stávajícího 

sortimentu, tak u nově zaváděného. 

Od počátku své existence je společnost Optimont 2000 s.r.o. společností marketingově 

orientovanou, zaměřenou na produkci nadstandardní kvality, společností, kde péče o 

zákazníka je prvořadá. Firemní kultura je koncipována a pěstována v oblasti vztahů 

s obchodními partnery na bázi důsledného respektování pravidel seriózního podnikání, kdy 

cílem je upevnění těchto vztahů a budování renomé seriózního obchodního partnera. Díky této 

filozofii firma posiluje svou pozici u stávajících zákazníků a může plánovat další expanzi ve 

směru realizace většího počtu zakázek spolu s navýšením objemu produkce a zaváděním 

nových výrobků. 

Společnost Optimont 2000 s.r.o. je dynamicky vyvíjející se společností. Rok od roku 

dochází k nárůstu tržeb společnosti. Dynamický vývoj pokračuje i nadále.  
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2.2.  Strategie rozvoje společnosti  
     (charakter produkce, nabízené služby) 

  

Výrobní program je zaměřen na kompletaci vyráběných a nakupovaných součástek 

kovových objímek usnadňujících montáž uchycení potrubního vedení a to dle požadavků 

odběratelů. Výrobní sortiment představuje v současné době více jak 2 500 druhů výrobků, 

které jsou dále modifikovány. Společnost tak včetně modifikací vyrábí více jak 4 500 druhů 

různých produktů.  

Strategie rozvoje společnosti vychází z jejího poslání. Posláním firmy je včas odhalovat 

budoucí potřeby zákazníků a tyto potřeby plně uspokojovat, mít konkurenční výhodu 

v podobě rychlosti a kvality servisu a maximálně využít svého potenciálu.  

 Z hlediska vazby výrobek - trh je možno strategii firmy formulovat jako strategii 

rozvoje produktu, orientovanou na nové produkty pro současné trhy. 

 Potenciál úspěchu firmy je třeba spatřovat právě v dalším inovačním rozšiřování 

výrobního programu, v možnostech zvyšování objemu produkce vedoucím k dalšímu růstu 

objemu tržeb, rovněž v účinnější organizaci, rychlejší obsluze zákazníka, a to díky 

spolehlivému a rychlému informačnímu toku, a to nejen v rámci logistiky. 

S cílem zabezpečit další vývoj společnosti na základě uvedeného potenciálu a naplňovat 

tak své poslání je záměrem společnosti zrealizovat v r. 2008 výstavbu výrobní haly a také 

administrativních prostor na přilehlém pozemku tj. rozšířit výrobní a odbytové prostory a 

zabezpečit sociální zázemí pro stávající i nové zaměstnance.  

 

2.3. Certifikáty, osvědčení 
 

 Společnost Optimont 2000 s.r.o. je marketingově orientovanou firmou. Jakost je 

samozřejmostí a představuje klíč k trhu a k zákazníkům. Výroba firmy je určena pro 

zákazníky, kteří mají certifikované systémy řízení a kladou vysoké nároky na splnění 

jakostních požadavků. Upevňovací technika odběratelů je přizpůsobená speciálnímu prostředí 

(např. tunely, bunkry). Své výrobky mohou také nabízet v souladu s požadavky na čisté 

prostory.  

 Certifikáty VdS, SMA či FM vlastní zákazníci společnosti a výrobky, které jim 

společnost dodává těmto normám podléhají. 
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 Ze strany společnosti je věnován velký důraz na kvalitu již ve fázi nákupu materiálu a 

jeho dodávka je proto zabezpečována výrobci certifikovanými ISO 9001:9002. Výrobky mají 

certifikát KIWA či VdS, SMA. 

 

2.4. Silné a slabé stránky společnosti 
 

 Silné a slabé stránky společnosti zobrazuje následující tabulka. 

 

Obr. č. 1: Silné a slabé stránky společnosti Optimont 2000 s.r.o.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

1.  kvalifikovaný a zkušený 
management společnosti   

2. stabilizované  zákaznické portfolio 

3. 12 let existence společnosti  na trhu 

4. vysoká kvalita výrobků a služeb 

5. produkce společnosti vyhovuje 
normám VdS, SMA a FM  

6. kapitálová podpora mateřské 
společnosti Westline Holding AG 

7. funkční systém řízení se „štíhlou“ 
organizační strukturou  

8. stabilizovaný a zkušený tým 
zaměstnanců 

9. zkušenosti firmy s realizací  
investičních projektů 

10. trvalé úsilí o identifikaci potenciálu 
ICT  

 

1. nedostačující výrobní kapacity 

2. nevyhovující sociální zázemí  

3. nedostatečné zázemí pro 
plánovanou sortimentní expanzi 

4. chybějící přímý a průběžný přístup 
k účetním datům nutných pro 
podporu řízení a controlling 

5. nadměrná zátěž systémů, jeho 
prvků v souvislosti s nárůstem 
objemu dat 

6. nevyhovující serverové vybavení a 
existence rizika vyplývajícího 
z jeho low-end řešení 

7. nepřipravenost na změnu 
komunikačních postupů 
v souvislosti s požadavky 
zákazníků 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍ ČINNOSTI  

 

3.1. Obecná charakteristika 
 

Společnost Optimont 2000 s.r.o. je společností s více jak desetiletou tradicí a není tedy 

na trhu nováčkem. Přesto je personalistika tohoto podniku stále ve vývoji. Na počátku 

personální práci zajišťoval majitel či nejvyšší vedoucí pracovníci, ale s rozvojem podniku a 

růstem počtu pracovníků bylo zřízeno pracovní místo personalisty. Personální oddělení 

podniku vykonává veškerou personální agendu pro více jak sto osob. Základní personální 

činností je získávání, výběr a přijímání pracovníků. Počet přijímaných pracovníků se mění 

v závislosti na množství zakázek.  

 

3.1.1. Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých letech 

 

V roce 1995 ve firmě působilo 8 zaměstnanců a v následujících třech letech se jejich 

počet pozvolna zvyšoval. K výraznému nárůstu počtu zaměstnanců došlo po roce 1998, což 

souviselo s výstavbou vlastních výrobních prostor podniku, a také po roce 2001, kdy byl 

závod rozšířen. V roce 2007 společnost zaměstnávala necelých 160 zaměstnanců. V letošním 

roce chce společnost realizovat výstavbu nových výrobních a administrativních prostor, do 

budoucna lze tedy očekávat opětovné zvyšování počtu zaměstnanců. 

 

Obr. č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých letech 
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3.1.2. Přehled právních předpisů pro vedení personální činnosti 

 

1) Obecné 

(ve znění pozdějších předpisů) 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

• nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci 

Pozn.: zák. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců pozbývá účinnosti k 

1.1.2009, nahrazuje jej zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  

 

2) Zaměstnanost 

(ve znění pozdějších předpisů) 

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

• nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních 

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 

pobídek 

• vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

• vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 

zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců 

 

3) Osobní údaje 

(ve znění pozdějších předpisů) 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 

• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
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4) Kontrolní činnost 

(ve znění pozdějších předpisů) 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů [4] 

 

3.2. Organizační struktura 
 

Obr. č. 3: Organizační struktura podniku Optimont 2000 s.r.o. 
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3.3. Struktura zaměstnanců společnosti 

   

3.3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 

 

 V současné době podnik zaměstnává 127 pracovníků (stav k 31.1.2008), kteří jsou 

různého věkového složení. Počet zaměstnanců ve věku do 25 let je 15, ve věku 26 až 45 let 66 

a počet zaměstnanců ve věku nad 46 let je 46.  

 

Obr. č. 4: Struktura zaměstnanců dle věku 
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 Převážnou většinu zaměstnanců tvoří ženy, a to v počtu 118, což představuje 93 %. 

Ženy jsou zaměstnávány nejčastěji na pozicích montážní a strojní dělnice. Mužů je v podniku 

9, tedy 7 %. Zastávají funkci skladník nebo vykonávají administrativní práci. 

 

Obr. č. 5: Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

 

7%

93%

Muži

Ženy

 



 

 18 

3.3.2. Struktura zaměstnanců dle pracovního poměru 

  

S novými pracovníky je nejprve uzavřena dohoda o provedení práce. Poté bývá 

uzavírána pracovní smlouva na dobu určitou, která je prodlužována po 3 měsících. Po dvou 

letech je s pracovníkem uzavřena smlouva na dobu neurčitou.  

V současné době je v podniku zaměstnáno 75 zaměstnanců na dobu neurčitou, což 

představuje 59 %, a 52 zaměstnanců na dobu určitou, tedy 41 %. 

 

Obr. č. 6: Struktura zaměstnanců dle pracovního poměru 
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3.3.3. Struktura zaměstnanců dle úseku 

 

 Zaměstnanci jsou zařazováni do 4 pracovních úseků. Většina z nich je zaměstnána na 

úseku montážní dílna, to je nyní 80 zaměstnanců. Na úseku strojní dílna se počet zaměstnanců 

pohybuje kolem 20. Počet pracovníků na obou těchto úsecích se mění, dochází k přeřazování 

buď na žádost zaměstnance nebo v případě potřeby na příkaz nadřízeného. Ve skladu je 

zaměstnáno 8 pracovníků a administrativní činnost vykonává 16 zaměstnanců. 

 

Obr. č. 7: Struktura zaměstnanců dle úseků  
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3.4. Personální plánování 
 

 Jeho úkolem je to, aby podnik měl nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti 

k dispozici pracovníky: 

• v potřebném množství 

• s potřebnými znalosti, dovednostmi a zkušenostmi 

• s žádoucími osobnostními charakteristikami 

• optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci 

• flexibilní a připravené na změny 

• optimálně rozmístěné do pracovních míst a pracovních skupin 

• ve správný čas 

• s přiměřenými náklady [3] 

Při personálním plánování podnik vychází ze svých podnikových cílů. Odhad potřeby 

pracovníků je prováděn spíše intuitivně, a to na základě zkušeností vedení podniku. Vychází 

se z odhadu předpokládaného vývoje množství zakázek, tedy z předpokládané poptávky po 

zboží. Se záměrem realizovat výstavbu nových výrobních prostor a zvýšit tak objem produkce 

důležitost personálního plánování v podniku Optimont narůstá. 

 

Obr. č. 8: Vztah analýzy pracovních míst, personálního plánování, získávání a výběru     

                pracovníků 

Popis a specifikace pracovních míst 
(povaha práce, pracovní podmínky, 

požadavky na pracovníka)

Počet jednotlivých pracovních 
míst, která mají být v určitém 

období obsazena

Analýza 
pracovních míst

Personální 
plánování

Získávání
pracovníků

Výběr 
pracovníků

Soubor vhodných uchazečů

Zdroje
Metody
Dokumenty
Odpovědné osoby

 

Zdroj:  KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. Management Press, 1995. 
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3.5. Vytváření a analýza pracovních míst 

 

3.5.1. Vytváření pracovních míst 

 

Vytváření pracovních míst je proces, během nějž se definují konkrétní pracovní úkoly 

jedince a seskupují se do základních prvků organizační struktury, tj. pracovních míst, která 

musejí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb organizace, ale i uspokojování potřeb 

pracovníků zařazených na tato pracovní místa. [2] 

 Vytváření pracovních míst je záležitostí majitele a vedoucích pracovníků podniku. 

Potřeba vytvoření nových pracovních míst u pracovníků nedělnických kategorií je 

signalizována častými přesčasy, neplněním pracovních úkolů, stresem a nespokojeností 

pracovníků. U dělnických kategorií vytváření pracovních míst souvisí s rozšiřováním výroby 

či zaváděním výroby nových produktů. 

 

3.5.2. Analýza pracovních míst 

 

 Analýza pracovních míst není nic jiného než zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a 

analyzování informací o úkolech, metodách práce, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní 

místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst. 

Cílem analýzy je zpracování všech těchto informací v podobě tzv. popisu pracovního místa  

• název pracovního místa, pracovní funkce, zaměstnání 

• rozhodující typy pracovních úkolů a za co je pracovník odpovědný 

• místo výkonu práce 

• možnost výcviku a vzdělávání při výkonu práce 

• pracovní podmínky, zejména pracovní prostředí a platové podmínky [3] 

Popis pracovního místa je pak podkladem pro odvození požadavků, které pracovní 

místo klade na pracovníka, tedy zpracování tzv. specifikace pracovního místa 

• vzdělání a kvalifikace 

• dovednosti 

• pracovní zkušenosti 

• charakteristiky osobnosti [3] 
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Analýza pracovních míst, která je důležitá pro zpracování popisu pracovních míst se 

v podniku Optimont neprovádí. Personální oddělení společnosti nemá vypracované popisy 

pracovních míst jak je to obvyklé u velkých firem, kde jsou tyto popisy pracovních míst 

zpracovávány pro všechny pracovní pozice. Základní charakteristika pracovního místa a 

požadavky na uchazeče se stanovují až v případě potřeby obsadit pracovní místo a v takovém 

případě se od personalisty či vedoucích pracovníků předpokládá dostatečný přehled o povaze 

jednotlivých pracovních míst v podniku. 

 

3.6. Získávání, výběr, přijímání pracovníků 

 

3.6.1. Získávání pracovníků 

  

Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v podniku 

přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými 

náklady a v žádoucím termínu. 

 V procesu získávání pracovníků proti sobě stojí dvě strany; na jedné straně je 

organizace se svou potřebou pracovních sil, na druhé straně jsou potenciální uchazeči o práci, 

tedy osoby hledající vhodné nebo vhodnější zaměstnání. [2] 

 

Postup při získávání pracovníků  

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Vychází z plánů podniku nebo z momentální potřeby obsadit uvolněné pracovní místo. 

Je důležité potřebu získávání pracovníků včas rozpoznat a vyhnout se tak problémům a 

ztrátám, které mohou nastat v případě neobsazeného pracovního místa.  

2. Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst 

Definování podstatných charakteristik pracovního místa a očekávaných požadavků na 

pracovníka potřebných k efektivnímu vykonávání pracovního místa. 

3. Identifikace zdrojů uchazečů 

V této fázi se rozhoduje, zda obsadit pracovní místo z vnitřních nebo vnějších zdrojů 

podniku. 
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4. Volba metody získávání pracovníků 

Mezi základní metody získávání pracovníků patří inzerce ve sdělovacích prostředcích, 

spolupráce s úřady práce, spolupráce se vzdělávacími institucemi, vývěsky v podniku nebo 

mimo podnik, doporučení stávajícího pracovníka, letáky vkládané do poštovních schránek, 

využívání služeb komerčních zprostředkovatelen atd. 

5. Volba dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání 

Nejčastěji požadovanými dokumenty jsou dotazník organizace, životopis, doklady o 

vzdělání a praxi, reference z předchozího zaměstnání, výpis z rejstříku trestů, lékařské 

vysvědčení o zdravotním stavu nebo průvodní dopis. 

 

Od uchazečů o zaměstnání ve společnosti Optimont se vyžaduje:  

• životopis 

• dotazník (dotazník organizace uveden v příloze č. 2) 

• doklady o vzdělání a praxi  

• reference z předchozího pracoviště  

 

6. Formulace nabídky zaměstnání 

Nabídka zaměstnání musí poskytnout uchazeči dostatečné množství informací o 

pracovním místě a zároveň je třeba při formulaci nabídky dodržovat určité zásady. 

7. Uveřejnění nabídky zaměstnání 

V tomto kroku je třeba zvážit kde, kdy a jakou formou uveřejnit nabídku zaměstnání. 

8. Předvýběr 

Jedná se o výběr vhodných uchazečů na základě porovnávání informací z předložených 

dokumentů s požadavky na obsazované pracovní místo. 

9. Sestavení seznamu vhodných uchazečů 

Za ideální počet uchazečů připadající na jedno obsazované pracovní místo se považuje 

5-10 uchazečů, při obsazování vedoucího místa je lepší mít větší počet uchazečů.  

 

Metody získávání pracovníků uplatňované v podniku Optimont, jejich výhody a nevýhody 

• inzerce ve sdělovacích prostředcích 

• vývěsky v podniku 

• spolupráce s úřady práce 

• spolupráce se vzdělávacími institucemi 
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Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

Předpoklady: Aby byl inzerát efektivní, musí mít určité náležitosti a musí být vhodně 

umístěn. 

Výhody: Informace o volném pracovním místě se poměrně rychle dostane k adresátovi, o 

volném místě se dozví mnohem větší množství lidí než při jiných metodách získávání 

pracovníků, inzerát jde za potenciálním uchazečem až do jeho soukromí.  

Nevýhody: Cena inzerce: inzerát je poměrně drahý, zejména pak inzerát, který má být 

skutečně efektivní. 

Použití: Universální pro kterékoliv pracovní místo. [3] 

 

Vývěsky v podniku 

Předpoklady: Nutnost umístit na takovém místě v podniku, kudy procházejí všichni 

pracovníci (aby se mohli buď sami ucházet o místo, nebo informovali nebo doporučili 

vhodného uchazeče). 

Výhody: Levný způsob. Lze uvést dosti podrobný popis pracovního místa, pracovních 

podmínek i požadavků na uchazeče, termín, v němž se mají uchazeči přihlásit, a informace, 

kde se mají přihlásit. Potenciální uchazeči mohou na základě uvedených informací sami 

posoudit, zda se o místo ucházet či neucházet. Redukuje se tak počet evidentně nevhodných 

uchazečů.  

Nevýhody: O volném pracovním místě se dozvědí obvykle jen lidé, kteří se dostanou k 

vývěsce a všimnou si jí. Metoda tedy oslovuje jen omezený počet potenciálních uchazečů, 

zpravidla jen z nejbližšího okolí podniku. 

Použití: Tato metoda není vhodná k získávání kvalifikovaných odborníků s praxí (obsazování 

manažerských míst či míst specialistů), ale je velmi vhodná pro získávání čerstvých 

absolventů škol nebo méně kvalifikovaných pracovníků. [3] 

 

Spolupráce s úřady práce 

Předpoklady: Podnik musí jasně a podrobně formulovat své požadavky na pracovníka a být 

připraven k součinnosti. 

Výhody: Levná metoda (úřady práce zprostředkovávají zaměstnání naprosto bezplatně jak pro 

uchazeče, tak pro podnik). Úřady práce samy zjišťují potřebné informace o uchazeči, samy 

mohou zajistit jakýsi předběžný výběr, poskytnout materiály uchazeče apod.  
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V některých případech pak může podnik získat i příspěvek na zaměstnávání určitého 

pracovníka (např. osoby se změnou pracovní schopnosti). 

Nevýhody: Poněkud omezený výběr z uchazečů registrovaných na úřadech práce. 

Použití: Vhodná metoda při obsazování pracovních míst nevyžadujících příliš vysokou 

kvalifikaci pracovníka. [3] 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Předpoklady: Je obvyklé mít informace o obsahu vzdělávání, a tedy o profilu absolventa či 

studenta. 

Výhody: Levná metoda. Škola často sama dělá jakýsi předvýběr a může doporučit vhodného 

studenta či absolventa. Existuje i možnost se dohodnout se studentem o jeho profilaci pomocí 

volitelných předmětů či diplomové práce. Podnik má také možnost důkladněji poznat 

vytipovaného studenta, má o něm více informací než o jiném běžném uchazeči o zaměstnání. 

Výhodné i pro získávání dočasných pracovníků nebo pracovníků na částečný úvazek či na 

dohodu o pracovní činnosti. 

Nevýhody: Studenti či absolventi škol zpravidla nemívají žádné pracovní zkušenosti, je třeba 

jim věnovat více pozornosti při jejich adaptaci a zácviku na práci v podniku. Nevýhodou je 

sezónnost nástupu absolventů do zaměstnání, a tedy nemožnost operativně obsazovat 

pracovní místa absolventy škol v průběhu celého roku. 

Použití: Pro pokrytí dočasné potřeby práce (o prázdninách) nebo pro pokrytí částečného 

úvazku (během školního roku), pro hledání čerstvého absolventa, nevadí-li podniku 

nedostatek jeho praktických zkušenosti. [3] 

 

3.6.2. Výběr pracovníků 

 

 Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale 

přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů v podniku či v příslušné pracovní skupině, 

přispěje ke zlepšení pracovního i sociálního klimatu v podniku. [2] 

 Postup při výběru pracovníků závisí především na tom, jaké místo obsazujeme  a jak 

obtížné je získat pracovníka s požadovanými vlastnostmi. [3] 
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Postup při výběru pracovníků 

1. Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předložených uchazečem 

V tomto kroku jsou zkoumány veškeré dokumenty, které uchazeči předloží, zejména 

dotazníky a životopisy. 

2. Výběrový pohovor 

Je rozhodující metodou výběru pracovníků. Používá se pro výběr pracovníků všech 

kategorií obsazovaných pracovních míst v podniku. Cílem je získat dodatečné informace o 

uchazeči a naopak podrobněji informovat uchazeče o organizaci a pracovním místě, o které se 

uchází. Z hlediska formy a průběhu se jedná o pohovor nestrukturovaný. U výběru pracovníků 

pro dělnickou práci pohovor probíhá formou kratšího rozhovoru.  

3. Zkoumání referencí 

Předložení referencí z předchozího pracoviště není podmínkou a od uchazečů se 

vyžadují pouze jde-li o místo vedoucího pracovníka.  

4. Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče 

Vhodný kandidát je vybírán podle předem stanovených kritérií, která se liší podle 

charakteru obsazovaného místa (výkon, vzdělání, praxe atd.) 

5. Informování uchazečů o rozhodnutí 

Vybraný uchazeč je kontaktován a  je mu nabídnuto zaměstnání. Ostatním uchazečům 

je sděleno, že při výběrovém řízení neuspěli. Písemné sdělení neúspěšným kandidátům je 

uvedeno v příloze č. 3.    

 

3.6.3. Přijímání pracovníků 

 

Přijímání pracovníků představuje řada procedur, které následují poté, co vybraný 

uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání 

v organizaci, a končí během dne nástupu pracovníka do zaměstnání. 

Nejdůležitější formální náležitostí přijímání pracovníků je vypracování a pozdější 

podepsání pracovní smlouvy, popřípadě jiného dokumentu, na jehož základě bude pracovník 

pro organizaci vykonávat práci (v případě přechodu dosavadního pracovníka na nové 

pracovní místo pak nové pracovní smlouvy či jiného dokumentu). [2] 
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Postup při přijímání pracovníků 

1. Uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce 

2. Seznámení pracovníka s právy a povinnostmi, které vyplývají z pracovního poměru a     

    z povahy práce na příslušném pracovním místě 

3. Zařazení pracovníka do personální evidence 

4. Uvedení na pracoviště a představení pracovníka jeho nadřízenému 

5. Seznámení s předpisy, které se týkají BOZP 

6. Seznámení pracovníka s ostatními pracovníky podniku či pracovní skupiny 

7. Zaškolení, zacvičení 

 

U pracovníků, kteří jsou přijímání na pozici montážní a strojní dělník/ce je nejprve 

uzavřena dohoda o provedení práce. Po odpracování 150 hodin je s pracovníkem buď 

ukončena další spolupráce nebo je uzavřena pracovní smlouva s 3 měsíční zkušební dobou. 

Jedná se o pracovní smlouvu na dobu určitou, která je prodlužována každé 3 měsíce. Poté, co 

je pracovník v podniku zaměstnán po dobu 2 let, je s ním uzavřena pracovní smlouva na dobu 

neurčitou. Při nástupu do zaměstnání absolvují pracovníci potřebné zaškolení, vedoucí 

pracovníci absolvují tzv. kolečko. Tito pracovníci jsou na určité období (jednodenní nebo 

týdenní) zařazováni na různá pracovní místa v podniku, aby se lépe seznámili s chodem firmy 

a osvojili si specifické znalosti a dovednosti potřebné k výkonu zaměstnání.  

 

3.7. Odměňování pracovníků 
  

Odměňování pracovníků je dosti komplikovaná a nikoliv vždy zcela jasná záležitost, na 

kterou bývá soustředěna pozornost jak pracovníků, tak jejich zaměstnavatelů. Klíčovým 

problémem odměňování pracovníků je právě problém vytvoření přiměřeného, spravedlivého a 

motivujícího systému odměňování v organizaci. [3] 

 Základní mzdové formy uplatňované při odměňování pracovníků v podniku Optimont 

se liší podle jednotlivých kategorií pracovníků. Dělnická práce je v podniku odměňována 

formou úkolové mzdy. Jde o úkolovou mzdu s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy na 

výkonu, kdy podnik při stanovení odměny za jednotku práce pro průměrného pracovníka 

vychází z minimální mzdy. V tomto případě se jedná o pracovníky, kteří jsou zařazeni na 

úsecích montážní a strojní dílna. 
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U nedělnických kategorií, to jsou pracovníci pracující na úsecích sklad a administrativa, je 

stanovena měsíční mzda. 

K těmto základním mzdovým formám jsou zaměstnancům poskytovány dodatkové 

mzdové formy vázané na individuální výkon jednotlivých pracovníků. Pro nedělnické 

kategorie jsou to prémie, u dělnických kategorií jde o osobní ohodnocení. Např. na úseku 

montážní dílna je tímto osobním příplatkem  ohodnoceno 5 nejlepších zaměstnanců v měsíci.  

Dále jsou to povinné příplatky, na které má zaměstnanec nárok ze zákona, a to příplatek 

za práci přesčas, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci 

v sobotu a v neděli. 

Při odměňování dělnické práce se uplatňuje mzda při vadné práci. Pokud zaměstnanec 

svoji vinou a svoji prací vyrobí zmetek (vadný výrobek), nepřísluší mu za práci na něm mzda. 

Jestliže zaměstnanec sám provede opravu vadného výrobku, náleží mu mzda za práci na 

tomto výrobku, ale nikoliv mzda za práci při jeho opravě. [5] 

 Vedle peněžních forem odměňování jsou uplatňovány odměny nepeněžního 

charakteru. Jedná se o povyšování pracovníků, pochvaly či různé zaměstnanecké výhody.  

 Zaměstnanecké výhody jsou poskytovány pracovníkům nezávisle na jejich výkonu. 

Některé zaměstnanecké výhody jsou aplikovány plošně, některé v závislosti na postavení 

pracovníků v podnikové hierarchii. V prvním případě jde o stravenky, poskytování 

pracovního oděvu, dárek k narozeninám či možnost využívat podnikové parkoviště. Mezi 

výhody spojené s postavením v podniku patří přidělení mobilního telefonu, podnikový 

automobil pro vedoucí pracovníky, vzdělávání hrazené podnikem.  

 

3.8. Rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního poměru 

 

3.8.1. Rozmisťování pracovníků 

  

Účelem rozmisťování pracovníků je dát správného člověka na správné místo, optimálně 

využívat jeho pracovní schopnosti, formovat týmy a respektovat potřebu personálního a 

sociálního rozvoje pracovníka. Je to vlastně proces neustálého hledání optimálního spojení 

pracovníka s jeho pracovními úkoly tak, aby to co nejvíce přispělo k prosperitě podniku i ke 

spokojenosti pracovníků. [3] 
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Rozmisťování pracovníků má tři formy: 

Povyšování 

Pracovník v rámci organizace přechází na důležitější, náročnější a zpravidla lépe 

placenou pracovní funkci, kdy se tedy zlepšuje jeho postavení v hierarchii pracovních funkcí 

organizace. [2] Povyšování pracovníků se využívá hlavně při potřebě pokrýt pracovní místo 

z vnitřních zdrojů podniku. 

Převedení na jinou práci 

Pracovník v rámci podniku přechází na pracovní místo, které má přibližně stejný 

charakter a obsah práce, význam, postavení v podnikové hierarchii pracovních funkcí i plat 

jako pracovní místo předchozí. [2] Převedení na jinou práci je v podniku Optimont nejčastější 

formou rozmisťování pracovníků. Nejčastěji dochází k převádění pracovníků mezi úseky 

montážní a strojní dílna v závislosti na potřebě pokrýt určitý plán výroby. 

Přeřazení na nižší funkci  

Jde o sestup pracovníka na nižší stupeň v hierarchii pracovních funkcí organizace, který 

bývá nezřídka doprovázen i snížením mzdy nebo platu. [2] K přeřazování pracovníků na nižší 

funkci v podniku Optimont nedochází.  

 

3.8.2. Ukončování pracovního poměru 

 

K ukončení  pracovního poměru může dojít několika způsoby: 

• výpovědí     a) ze strany podniku 

b) ze strany pracovníka 

• okamžitým zrušením   a) podnikem 

b) pracovníkem 

• dohodou     a) z iniciativy podniku 

b) z iniciativy pracovníka 

• zrušením ve zkušební době  a) podnikem 

b) pracovníkem 

• skončením pracovního poměru sjednaného na určitou dobu 

• z důvodu péče o dítě 

• odchodem do důchodu 

• úmrtím pracovníka [3] 
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K ukončení pracovního poměru v podniku dochází jak ze strany podniku, tak ze strany 

zaměstnanců. Z hlediska četnosti je pracovní poměr ukončován více ze strany zaměstnanců,  

častěji pracovníků dělnických kategorií vykonávajících manuální práci.  

Nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru je skončení pracovního poměru 

na dobu určitou uplynutím sjednané doby. Jelikož většinu zaměstnanců tvoří ženy, nezřídka 

dochází ke vzniku potřeby obsadit uvolněné pracovní místo v souvislosti s odchody žen na 

mateřskou dovolenou. Určité procento odchodů je způsobené dosažením důchodového věku 

zaměstnanců. 

 

3.9. Péče o pracovníky 
 

Pracovní doba a pracovní režim 

Délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby, délka přestávek a jejich rozvržení 

během pracovní doby (směny), maximální rozsah práce přesčas atd. vyplývají ze zákoníku 

práce.  

Pracovníci dělnických kategorií pracují ve směnovém provozu, a to v dvousměnném 

nebo třísměnném provozu podle druhu pracovního poměru (zaměstnanci, kteří mají uzavřenu 

pracovní smlouvu pracují na 3 směny, zaměstnanci, kteří mají DPP pracují na 2 směny) a 

v závislosti na množství zakázek. Směny se obvykle střídají v týdenních cyklech. U 

administrativních pracovníků se uplatňuje přesčasová práce. 

Pracovní prostředí 

Personální práce se v souvislosti s pracovním prostředím soustřeďuje zejména na 

prostorové řešení pracoviště (vhodná pracovní poloha, optimální zorné podmínky, vhodná 

výška pracovní plochy, optimální pohybové prostory, pohodlný přístup na pracoviště), 

fyzikální podmínky práce (pracovní ovzduší, osvětlení, hluk, barevná úprava pracoviště) a 

sociálně-psychologické podmínky práce. [2] 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny 

ohrožení života a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Zaměstnanci 

mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných 

rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. [2] 
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Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých pracovníků zaměstnavatel 

pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci 

apod., nehledě na to, že si formuje pracovní sílu a zvyšuje atraktivitu zaměstnání v organizaci.  

Ze strany podniku Optimont je věnována velká pozornost možnostem vzdělávání 

zaměstnanců. Je zpracován plán odborných školení, kterých se zúčastňují příslušní 

zaměstnanci podle svého zaměření. Střední management se opakovaně účastní tréninků 

k prohloubení manažerských technik, komunikačních dovedností a týmové spolupráce. 

Společnost investuje nemalé finanční prostředky do jazykové vybavenosti zaměstnanců, 

v prostorách firmy jsou pravidelně pořádány kurzy světových jazyků. 

Služby poskytované pracovníkům na pracovišti  

Firma pravidelně poskytuje svým zaměstnancům pracovní oděvy, barevně odlišené 

podle úseku zařazení pracovníka. Každý pracovník má k dispozici skříňku na ukládání svých 

osobních věcí. K občerstvení a oddechu slouží zaměstnancům místnost k odpočinku.  

Služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

 Nabídka těchto služeb není podnikem upravena.  
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4. VYHODNOCENÍ A NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ 

 

4.1. Zhodnocení celkového stavu personalistiky podniku 
 

Společnost Optimont 2000 s.r.o. je stabilní společnost, která si za dobu své existence 

vybudovala dobré postavení na trhu. Tato společnost se dynamicky rozvijí, rok od roku 

dochází k nárůstu tržeb, zvyšuje se množství zakázek a  zvyšuje se také počet zaměstnanců, 

kteří v podniku pracují. Dá se očekávat, že tato tendence bude pokračovat i nadále. V tomto 

roce je záměrem společnosti rozšířit výrobní a administrativní prostory, dosáhnout tak zvýšení 

objemu produkce a tím uspokojovat stále více zákazníků. To není možné bez rozšíření řad 

stávajících zaměstnanců o nové pracovníky na veškerých pracovních pozicích.  

V souvislosti s rozšiřováním podniku a dalším nárůstem počtu zaměstnanců se do 

budoucna dá očekávat, že jediná osoba nebude schopna vykonávat veškerou personální 

agendu, jak je tomu dosud, ale bude potřeba zvýšit počet pracovníků i na tomto úseku.  

Jelikož personální oddělení a pozice personalisty nebyly zřízeny současně se založením 

podniku, ale až později s rostoucím počtem zaměstnanců, je personalistika podniku stále ve 

vývoji. Ze strany podniku není řízení lidských zdrojů podceňováno a význam personální práce 

v podniku s růstem počtu zaměstnanců narůstá. Zařazuje se tak na úroveň ostatních 

manažerských činností. 

V současné době jsou jednotlivé personální činnosti v podniku prováděny v různém 

rozsahu. Personální činnosti, které jsou popsány v předchozí kapitole jsem uspořádala 

z hlediska jejich rozsahu a četnosti provádění do jehlanového diagramu. 

 
Obr. č. 9: Diagram četnosti a rozsahu uplatnění jednotlivých personálních činností v podniku 
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Nejčastěji prováděnými personálními činnostmi jsou získávání, výběr, přijímání 

pracovníků a jejich odměňování. Oproti tomu se vytváření pracovních míst provádí jen 

ojediněle a analýza pracovních míst se v podniku vůbec neprovádí. 

Veškeré personální činnosti jsou pro úspěšnost podniku velmi důležité a je třeba je 

provádět ve všech podnicích bez ohledu na jejich velikost. Každý podnik musí mít 

promyšlenou a připravenou koncepci všech personálních činností, musí být kdykoliv 

připraven jakoukoliv činnost aktivizovat a bez zbytečných odkladů, tápání a improvizací ji 

provádět. [3] 

Vedení společnosti Optimont 2000 s.r.o. si význam personální práce uvědomuje a snaží 

se o to, aby se úroveň personální činnosti v podniku neustále zlepšovala. Firma investuje do 

dalšího vzdělávání personalisty, zajišťuje školení a kurzy zaměřené na problematiku 

personální práce. Podle mého názoru má podnik velké předpoklady na to, aby se celkový stav 

personalistiky vypracoval na velmi dobrou úroveň a vyrovnal se tak v této oblasti velkým 

podnikům. Vše je jen otázkou času a dalšího vývoje. 

V dalších částech této kapitoly jsou u nejčastěji prováděných personálních činností jako 

je získávání, výběr a přijímání pracovníků uvedeny postupy a pravidla pro jejich správné 

provádění.  

 

4.2. Personalista a jeho profil 

 
Úspěšnost podniku závisí také na výběru vhodného personalisty. Dobrý personalista si 

musí osvojit potřebné personální znalosti a dovednosti. 

 Moderní personalista musí mít v první řadě nejen důkladné teoretické znalosti i 

praktické dovednosti v oblasti personální práce, ale musí se vyznat i v ostatních problémech 

organizace. Musí být schopen promítat důsledky a souvislosti těchto problémů do oblasti 

řízení lidských zdrojů, musí se orientovat ve vnějších faktorech ovlivňujících formování a 

fungování pracovní síly organizace, musí mít dosti rozsáhlé znalosti v oblasti techniky a 

technologie používané v organizaci i o jejích nejnovějších trendech, musí být trochu právník a 

trochu psycholog. Musí umět jednat s lidmi, musí se neustále cvičit, rozvíjet své organizační 

schopnosti, být v pravém slova smyslu flexibilní a zaujatý pro svou práci a důsledný 

v prosazování moderního řízení lidských zdrojů v organizaci. [2] 
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4.3. Získávání pracovníků 

 

4.3.1. Pravidla získávání pracovníků 

  

 Ačkoliv mohou mít jednotlivé organizace dosti odlišnou politiku získávání pracovníků, 

má se ve vyspělých zemích za to, že by pro každou organizaci měla platit následující 

pravidla : 

 

• organizace by měla informovat o všech volných pracovních místech nejprve vlastní 

pracovníky a teprve pak, není-li možné pokrýt některá volná místa z vnitřních zdrojů, 

inzerovat mimo organizaci. 

• pokud organizace oslovuje vnější zdroje pracovních sil, měla by vždy vystupovat 

neanonymně. 

• organizace by se měla postarat o to, aby každý uchazeč o zaměstnání byl předem 

informován o základních charakteristikách volného pracovního místa, jeho 

požadavcích na pracovní schopnosti pracovníka i o základních podmínkách spojených 

s tímto místem. 

• organizace by se měla zároveň postarat o to, aby každý uchazeč byl průběžně 

informován nebo alespoň mohl být kdykoliv na požádání informován o tom, jaká je 

jeho situace, pokud jde o možnost získávání pracovního místa, v jakém stadiu se 

proces získávání a výběru nachází. Organizace by ostatně měla v každém případě po 

obdržení nabídky neodkladně uchazeči písemně potvrdit příjem nabídky, poděkovat 

mu za ni a sdělit mu hrubý časový plán, podle něhož bude proces získávání a výběru 

pracovníků probíhat, a kdy tedy je možné očekávat další kontakty, popřípadě konečné 

rozhodnutí. 

• organizace by se měla snažit získat možné uchazeče jen na základě jejich schopností 

vykonávat požadovanou práci. 

• organizace by v žádném případě neměla vědomě přehánět nebo klamat při inzerování 

volných míst ani v náborových tiskovinách, neměla by slibovat to, co nemůže či 

nechce splnit. 

• organizace by neměla diskriminovat potenciální uchazeče na základě jejich pohlaví, 

věku, barvy pleti, náboženství, politických názorů apod. [2] 
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4.3.2. Inzerování nabídky zaměstnání  

 

Inzerát by měl obsahovat následující skutečnosti 

• název práce (pracovního místa, zaměstnání) 

• stručný popis práce (pracovního místa, zaměstnání – pokud jasně nevyplývá z názvu 

práce) a charakteristiku činnosti podniku 

• místo, kde se bude práce vykonávat (pokud není totožné se sídlem podniku) 

• název a adresu podniku 

• požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi a další schopnosti a vlastnosti uchazeče 

• požadavky na věk uchazeče (jen pokud je to naprosto nezbytné a legální) 

• pracovní podmínky, tj. plat, ostatní odměny a výhody, pracovní dobu, pracovní režim 

apod. 

• možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje vůbec 

• dokumenty požadované od uchazeče o zaměstnání 

• pokyn pro uchazeče, jak, kde a do kdy by se měl o místo ucházet [2] 

 

Příklady inzerátů používaných ve společnosti Optimont 2000 s.r.o. jsou uvedeny v příloze č. 1  

 

Jak formulovat nabídku zaměstnání a čeho se vyvarovat 

Inzerování zaměstnání by mělo začít formulací nadpisu či hlavičky inzerátu. 

Nejjednodušší a nejobvyklejší postup je umístit sem název práce či pracovního místa 

vytištěný výrazným typem písma.  

Inzeráty by se měly vyhýbat diskriminujícím označením zaměstnání. Je třeba použít 

neutrálního názvu nebo uvést obě možnosti. Názvy některých zaměstnání jsou však 

považovány za neutrální, i když mají mužský tvar, a pak je tento tvar možné použít. 

Požadovaná kvalifikace a zkušenosti by měly být uvedeny tak věcně, jak je to jen 

možné. Nemá smysl nadsazovat požadavky a jen zřídka má smysl přesně specifikovat, jaké 

množství zkušeností či praxe se očekává. To se bude měnit od uchazeče k uchazeči, a kromě 

toho, dostatek informací o požadovaných zkušenostech a praxi poskytnou detaily o práci a 

odměně.  

Je zbytečné uvádět řadu osobních charakteristik, jako je např. energičnost, rozhodnost, 

iniciativnost. Tyto pojmy jsou natolik abstraktní, že neposkytují uchazeči žádnou přesnou 

informaci. [1] 
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V nabídce zaměstnání by neměly být uváděny jen požadavky na pracovníka, ale 

organizace by měla potenciálnímu uchazeči také něco nabízet, a to dosti konkrétně. Neurčité 

přísliby mohou vyvolat v uchazeči jistá očekávání a pozdější seznámení se s realitou jej může 

popudit a odrazit nejen v jeho zájmu o zaměstnání v organizaci, ale i v tom, jaké informace 

bude o této organizaci šířit. [2]  

Aby inzerát upoutal pozornost, je vhodné uvést plat (pokud stojí za uvedení nebo je 

možné jej uvést). V uchazečích oprávněně vzbuzují podezření takové formulace jako „plat 

přiměřený věku a zkušenostem“ nebo „plat dohodou“.  

Za skrytou diskriminaci na základě věku lze považovat různé formulace typu „nabízíme 

práci v mladém dynamickém kolektivu“, které osobám vyššího věku signalizují, že by mohly 

být v daném kolektivu cizorodým prvkem, a nepokrytě je tak odrazují od ucházení se o 

zaměstnání. Uváděním věkové hranice se výrazně snižuje efektivnost inzerátu tím, že odradí 

případné velmi vhodné uchazeče, kteří – byť jen o málo – překročili uvedenou věkovou 

hranici. 

 Inzerát by měl končit informací o tom, jak by se uchazeč měl o zaměstnání ucházet. 

Uchazeči mohou být požádání o písemnou odezvu, ale můžeme je také požádat, aby 

zatelefonovali nebo si přišli osobně neformálně na vhodné místo popovídat. [1] 
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Návrh inzerátu pro pozici personalista/tka 

 

Společnost Optimont 2000 s.r.o. se sídlem v Hnojníku, která se zabývá zakázkovou výrobou 

konstrukčních prvků instalační techniky, hledá vhodného kandidáta na pozici 

 

PERSONALISTA/TKA  

 

Náplní práce bude vedení personální agendy zaměstnanců, výběr a přijímání nových 

zaměstnanců, komunikace s úřady, zajištění rozvoje zaměstnanců a školení BOZP. 

 

Požadavky: 

• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru 

• praxe v oboru minimálně 1 rok 

• znalost ZP a personální agendy 

• dobrá znalost práce na PC 

• komunikační a koordinační schopnosti 

• spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme:  

• nástupní plat 18 000 Kč 

• možnost profesního růstu 

• možnost dalšího vzdělávání 

• jazykové kurzy 

• práci ve stabilní firmě 

• příspěvek na stravování 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis do 30. 5. 2008  

na e-mailovou adresu:  info@optimont.cz  

 

nebo poštou na adresu:  Optimont 2000 s.r.o. 

Hnojník 385 

739 53  Hnojník 
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4.3.3. Dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání 

 

 Používání dotazníků k získávání informací o uchazeči je velmi rozšířené a v podstatě se 

stalo pravidlem. Stále více si organizace navrhují nebo nechávají navrhnout svůj vlastní 

dotazník. Mnohdy se používají pro různé druhy pracovních míst i různě formulované 

dotazníky. [2] 

Snaží se při tom o to, aby dotazníky byly dlouhodobě použitelné a byly zároveň 

použitelné jako základní dokument evidence pracovníků. Používání univerzálních dotazníků 

jen zřídka kdy může posloužit svému účelu. 

Existují dvě základní formy dotazníků:  

Jednoduchý dotazník: umožňující uvést jenom holá fakta, používá se při obsazování 

manuálních či nenáročných administrativních míst. 

Otevřený dotazník: umožňující uchazeči podrobněji popsat některé skutečnosti, zaujmout 

postoje či vyjádřit se k některým otázkám, používá se spíše při obsazování manažerských míst 

či míst specialistů. [3] 

 

Personální oddělení společnosti Optimont 2000 s.r.o. používá univerzální dotazník pro 

všechna pracovní místa (vstupní dotazník podniku je obsažen v příloze č. 2). Tento dotazník 

není vhodný pro obsazování vedoucích pracovních míst. Neumožňuje uchazeči uvést ty 

skutečnosti, které jsou při výběru těchto pracovníků rozhodující. Jako nedostačující považuji 

část zaměřenou na vzdělání a praxi uchazeče. Proto jsem navrhla dotazník, který je pro tyto 

účely vhodnější. 

 Navržený dotazník je sestaven tak, aby uchazeč v první části uvedl základní údaje o své 

osobě, o svém vzdělání,  dosavadním zaměstnání, znalostech, dovednostech a zájmech. Od 

stávajícího dotazníku se navržený dotazník liší hlavně v tom, že je rozšířena část, která je 

zaměřena na vzdělání a předchozí zaměstnání. U jazykových a počítačových znalostí je 

možné uvést úroveň těchto znalostí. Dále je uvedeno několik otázek, které dávají uchazečům 

možnost se podrobněji rozepsat a argumentovat tak ve svůj prospěch.  
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Návrh dotazníku pro uchazeče o zaměstnání 

 
Mám zájem o pracovní pozici: …………………………………………………………………. 

Osobní údaje 

Příjmení: Jméno: 

Rodné příjmení: Titul: 

Datum narození: Místo narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

Adresa přechodného bydliště: 

Státní příslušnost: E-mail: 

Telefon: Mobil: 

 
Vzdělání (uveďte i nedokončené) 

Název a sídlo školy Od Do Zaměření (obor) 

    

    

    

 
Přehled dosavadních zaměstnání (od nejnovějšího k nejstaršímu) 

Název a sídlo zaměstnavatele Od Do Pracovní zařazení 

    

    

    

 
Jazykové schopnosti (schopnosti se hodnotí číslicemi od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší)) 

 Schopnost psát Schopnost mluvit Schopnost číst 

Anglický jazyk    

Německý jazyk    

Jiný    

 
Počítačové znalosti (úroveň znalosti se hodnotí číslicemi od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší)) 

Program Úroveň znalosti Absolvovaný kurz 

   

   

   

 
Ostatní znalosti, dovednosti a kvalifikace (osvědčení, kurzy apod.) 
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Řidičský průkaz (skupina): …………………………………………………………………… 

 
Zájmy: …………………………………………………………………………………………. 

 
Reference 

Příjmení a jméno Telefon Společnost, ve které jste společně působili 

   

   

   

 
 

Termín možného nástupu do zaměstnání: …………………………………………………...  

 

 

Jak jste se dozvěděl(a) o možném zaměstnání v našem podniku? 

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

Proč se ucházíte o práci právě v naší společnosti? 

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

Proč bychom vám měli dát přednost před ostatními uchazeči? 

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

Co považujete za svůj dosavadní největší pracovní úspěch? 

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

V čem byste se chtěl(a) v následujících letech vzdělávat a rozvíjet? 

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

Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? 

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

 
 
 
 
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se 
zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku, které tímto dobrovolně 
poskytuji společnosti Optimont 2000 s.r.o. za účelem získání zaměstnání. 
 
 
 
 
 
V …………………. dne ……………………                 Podpis ……………………………… 
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4.4. Výběr pracovníků 
  

Pod výběrem pracovníků si obvykle představujeme poněkud jednostrannou záležitost, 

při níž aktivní a rozhodující roli hraje podnik a pasivní roli uchazeč o zaměstnání. Tak tomu 

však ve skutečnosti není. Výběr je dvoustranná záležitost. Podnik si vybírá pracovníka, ale 

současně si pracovník vybírá i podnik. Právě v procesu získávání a výběru intenzivně zvažuje, 

zda v podniku vůbec chce pracovat či nikoliv. [2] 

 

4.4.1. Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 

 

• první zásadou by mělo být vybírání pracovníka pouze na základě jeho schopností 

vykonávat úspěšně práci na obsazovaném pracovním místě 

• důsledné dodržování platných zákonů 

• nezapomínat, že výběr je dvoustranná záležitost, uchazeč je rovnocenným a 

rovnoprávným partnerem 

• informace poskytované uchazečem pro účely výběru by měly být organizací 

považovány za důvěrné 

• při výběru pracovníků nelze použít jen jednu metodu, ale je třeba použít kombinace 

několika metod 

• kritéria výběru a jim odpovídající predikátory a metody výběru musí být stanoveny a 

používány přiměřeně obsazovanému místu a povaze práce na něm 

• metody a procedury výběru musejí být pro uchazeče přijatelné, nesmějí se dotýkat 

jejich lidských práv a důstojnosti 

• velmi důležité je, aby osoby zúčastňující se výběrových procedur na straně organizace 

byly důkladně připravené, kvalifikované a znalé problematiky nejen výběrových 

metod, ale i obsazovaných pracovních míst a měly přehled o celé organizaci a jejich 

cílech 

• proces výběru pracovníků by měl být dobře organizovaný, nekomplikovaný a 

nenáročný na administrativní práce 

• navzdory tomu, že existuje množství metod výběru pracovníků, je přece jen 

nejspolehlivější pohovor s uchazečem, který by měl být neopomenutelnou součástí 

výběrové procedury a rozhodující metodou výběru [2]  
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4.4.2. Zásady při vedení pohovoru 

 

Pohovor je nejpoužívanější, a je-li dobře připraven i prováděn, pak i nejlepší metodou 

výběru pracovníků. Dobře připravený pohovor přináší řadu výhod, které nemohou přinést jiné 

metody výběru. [3] 

 

Mělo by se: 

• věnovat přípravě dostatečný čas 

• plánovat pohovor tak, aby bylo možné jej řádně strukturovat 

• vytvořit správnou atmosféru 

• vytvořit uvolněné a neformální vztahy – začít s otevřenými otázkami 

• povzbuzovat uchazeče k tomu, aby mluvili 

• dodržovat plán, zajistit splnění celého programu, udržovat plynulost pohovoru 

• analyzovat kariéru uchazeče, aby se odhalily jeho silné a slabé stránky i jeho zájmy 

• pokládat jasné, jednoznačné otázky 

• žádat příklady úspěšného a efektivního využívání znalostí, dovedností a vloh 

• posuzovat uchazeče na základě faktických informací o jejich zkušenostech a 

vlastnostech vztahujících se k specifikaci obsazovaného pracovního místa 

• udržovat si pod kontrolou obsah a časový rozvrh pohovoru [1] 

 

Nemělo by se: 

• provádět příliš mnoho pohovorů najednou 

• dopouštět se halo efektu nebo jeho protikladu 

• začínat pohovor nepřipravení 

• příliš rychle přejít k otázkám jdoucím do hloubky 

• pokládat vícenásobné nebo návodné otázky 

• věnovat příliš mnoho pozornosti jednotlivým silným nebo slabým stránkám uchazečů 

• dovolit uchazečům, aby přecházeli mlčením důležitá fakta 

• příliš mnoho mluvit nebo dovolovat uchazečům, aby žvanili 

• dovolit svým předsudkům, aby zvítězily nad schopností objektivně posuzovat 

záležitosti [1] 
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4.5. Přijímání pracovníků 

 

4.5.1. Zásady přijímání pracovníků 

 

• zajistěte aby osoba, se kterou se nový pracovník setká jako s první věděla o přibližném 

času jeho příchodu a také věděla, co udělat dále 

• stanovte čas, kdy se má nový pracovník dostavit, vyhnete se tak nebezpečí, že se 

objeví předtím, než dorazí recepční nebo úředníci 

• proškolte personál recepce k tomu, aby se k novým pracovníkům choval přátelsky a 

věnoval jim péči 

• jestliže má nový pracovník hned poté, co se dostaví, odejít na jiné místo, doprovoďte 

jej vždy, když je cesta na nové místo poněkud složitější 

• nenechávejte nového pracovníka čekat; soustavná, neuspěchaná a organizovaná 

činnost je vynikajícím lékem na počáteční nervozitu [1] 

 

Co potřebuje nový pracovník znát 

• stručná charakteristika podniku - jeho historie, výrobky, organizace a vedení 

• základní pracovní podmínky - pracovní doba, dovolená, pojištění 

• odměňování - mzdové tarify, kdy se vyplácejí mzdy a jak, srážky ze mzdy atd. 

• nemoc a pracovní neschopnost - hlášení absence, doklady, nemocenské dávky 

• udělování volna 

• podniková pravidla 

• disciplinární postupy 

• postupy pro přiznávání kvalifikace 

• postup při stížnostech 

• postup při povyšování pracovníků 

• možnosti vzdělávání a výcviku 

• otázky ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

• zdravotní péče a první pomoc 

• možnosti stravování a občerstvení 

• sociální program a péče o pracovníky 

• pravidla pro telefonování a korespondování 
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• pravidla pro používání elektronické pošty (e-mailu) 

• cestovné a diety [1] 
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5. ZÁVĚR 

 

V mé diplomové práci jsem se zabývala popisem a analýzou personálních činností 

v podniku Optimont 2000 s.r.o. Cílem bylo jednotlivé personální činnosti popsat z hlediska 

jejich skutečného uplatnění v podniku.  

Společnost Optimont 2000 s.r.o. lze charakterizovat jako dynamicky se vyvíjející 

podnik, který je úspěšný na trhu, dosahuje zisku a jeho postavení na trhu se neustále zlepšuje. 

Personalistika tohoto podniku a jednotlivé personální práce jsou stále ve vývoji. 

Personální oddělení a pozice personalisty nebyly zřízeny současně se založením podniku, ale 

až později s rostoucím počtem zaměstnanců. Proto má určitou nevýhodu oproti ostatním 

manažerských činnostem. Personální práci ale podnik věnuje velkou pozornost a jednotlivé 

personální činnosti se tak neustále zdokonalují. 

Jednotlivé personální činnosti se v podniku vykonávají v různém rozsahu a periodicitě. 

Personální činnosti jako získávání, výběr, přijímání pracovníků či jejich odměňování jsou 

hlavní náplní personalisty. Některé činnosti jsou vykonávány ojediněle a provádí se spíše 

intuitivně. Jedná se například o personální plánování. Naopak analýza pracovních míst není 

v podniku uplatňována.  

Lze konstatovat, že význam personalistiky v tomto podniku nabývá na významu 

v závislosti na velikosti podniku a počtu zaměstnanců. Ačkoliv jsou stále některé oblasti 

personální práce, které jsou prováděny příležitostně a intuitivně, podnik má předpoklady a 

prostředky na to, aby se celkový stav personalistiky do budoucna zlepšil a vypracoval na 

úroveň velkých podniků.  
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apod.    a podobně 

atd.      a tak dále 
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č.     číslo 

ČID    částečný invalidní důchod 
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ELDP   Evidenční list důchodového pojištění 

Kč    koruna česká 
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nem.    nemocenské 

obr.     obrázek 

OP    občanský průkaz 

os.    osobní 

OSSZ   Okresní správa sociálního zabezpečení 

PC    počítač 

PM    pracovní místo 

Pozn.    poznámka 

PP    pracovní poměr  

PSČ    poštovní směrovací číslo   

r.     roce 

RČ    rodné číslo 

Sb.     Sbírka zákonů 

s.r.o.     společnost s ručením omezeným 

SŠ    středoškolské 

tel.    telefon 

tj.     to je 

tzv.      takzvaně 

VŠ    vysokoškolské 

zák.     zákon 

ZP    Zákoník práce 

ZPS    změněná pracovní schopnost 
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Příloha č. 1: Příklady inzerátů používaných ve společnosti Optimont 2000 s.r.o. 

 

Firma OPTIMONT – Hnojník přijme pracovníky na tyto pozice: 

Pozice:     PERSONALISTA – MZDOVÁ Ú ČETNÍ 

Druh pracovního poměru:  Jednosměnný provoz, hlavní pracovní poměr 

Místo výkonu:    Hnojník 

Požadavky:    Minimálně SŠ vzdělání 

     Velmi dobrá znalost ZP a orientace v oboru 

     Praxe na podobné pozici minimálně 1 rok 

     Pečlivost, flexibilita, profesionalita, zodpovědnost, spolehlivost, 

              aktivní přístup 

Náplň práce:   Vedení personální agendy a mzdové agendy pro zhruba 200  osob

 Pracovní smlouvy, vstupy, výstupy, školení BOZP 

  Daňová přiznání, evidenční listy   

Co nabízíme:      Zaměstnanecké výhody – stravenky 

 

Pozice:     MONTÁŽNÍ D ĚLNICE 

Druh pracovního poměru:  Dohoda o provedení práce do 150 h 

Místo výkonu:    Hnojník 

Požadavky:    Pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, aktivní přístup 

Plat:  Úkolová mzda 

Náplň práce:   Montážní činnost – kompletace výrobků sloužících pro 

vzduchotechniku  

Nástup:       Možný ihned 

 

 

V případě zájmu o výše uvedené pozice zasílejte žádosti o místo a životopisy na e-mailovou 

adresu: info@optimont.cz 

nebo se osobně dostavte vždy v úterý a to 30.1., 6.2. a 13.2.2007 v úředních hodinách 

od 9:00 – 10:00 
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Příloha č. 2: Vstupní dotazník podniku 
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Příloha č. 3: Písemné sdělení neúspěšným uchazečům o zaměstnání 
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Příloha č. 4: Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů 

 
 
 
 

Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů 
 
 
 
 

dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: 
 
 
 
Souhlasím, aby personální útvar společnosti Optimont 2000 s.r.o. zpracovával mnou 
poskytnutá data, obsažená ve vstupním dotazníku a dalších osobních materiálech, pro účely 
personální a mzdové činnosti a pro plnění uložených zákonem a to po dobu nezbytnou 
k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru. 
 
Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních 
údajů. 
 
 
 
 
 
V Hnojníku dne: …………………………..                       Podpis: ……………………………. 
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Příloha č. 5: Formulář zařazovaný do osobního spisu zaměstnance 

 

 

Os. číslo / Jméno / Rodné příjmení / Tel.:    

PP / Rodinný stav / Místo narození / Národnost    

Datum narození / RČ / Číslo OP    

NÁSTUP  Druh práce -   

Vstupní lékařská prohlídka    

ZPS / ČID / Důchod     

Zdravotní pojišťovna – přihláška    

OSSZ nem. pojištění - přihláška    

Poslední zaměstnavatel    

Číslo účtu výplatní / číslo účtu spoření – částka:    

Potvrzení o zdanitelných příjmech    

Prohlášení k dani    

Pracovní doba / Úvazek:    

VÝSTUP - důvod    

Výstupní lékařská prohlídka    

Nemocenská v ochranné lhůtě od do  

Mateřská od do  

Pracovní úraz    

Zdravotní pojišťovna – odhláška    

OSSZ nem. pojištění - odhláška    

Potvrzení o zaměstnání – Zápočtový list    

ELDP – odeslán / předán dne    

Potvrzení o zdanitelných příjmech    

Poznámka: 
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