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Úvod 

 

V současné době se lidský kapitál stává klíčovým faktorem k úspěchu 

v konkurenčním boji organizací na trhu. Konkurenční výhoda je stále častěji získávána 

prostřednictvím kvalitní pracovní síly. Sociální potenciál organizace tvoří především lidé, 

kteří stojí na začátku výrobního procesu, jsou součástí samotné produkce a stejně tak i 

závěrečného prosazování firmy na trhu. Bez lidského kapitálu se neobejde žádná 

z podnikových činností, ať už se jedná o stanovení strategií a cílů podniku, přerozdělování 

finančních zdrojů a další. V současnosti nemůže žádný podnik dosáhnout vytyčených cílů a 

uplatnit se v konkurenčním prostředí bez efektivně pracujících týmů lidí a jednotlivců, ve 

kterých jsou zastoupeny všechny profese potřebné ke správnému fungování všech institucí. 

Výběr vhodných pracovníků je proces velmi náročný a v každém podniku 

individuální a ojedinělý. Díky různým metodám a dodržení všech náležitostí výběru 

pracovníků se podniky mohou prosadit v mnoha rozhodujících situacích. Z pohledu 

organizace  přináší správná volba nových zaměstnanců velké výhody, protože správně 

vybraná pracovní síla dosazená na správné pracovní místo je dnes nezbytnou podmínkou 

efektivního chodu a udržení konkurenceschopnosti podniku. V moderní ekonomice není 

otázkou, zda a kolik pracovníků přijmout, ale spíše jaký přístup a systém zvolit, aby 

garantoval kvalitu, obsah vycházející z potřeb a v neposlední řadě i z návratnosti takovéto 

investice. A investice do nových zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších.  

Vzhledem k velmi rozdílnému přístupu každé organizace k takovémuto problému 

je bezpodmínečně nutná úzká spolupráce personálního oddělení s vedením organizace. Každý 

nový zaměstnanec je vybírán dle mnoha faktorů, které se opět v každém podniku různí. 

V malých a středních podnicích je pak tato činnost omezena a spadá s mnoha dalšími 

kompetencemi na vedoucího pracovníka. Celý proces si však musí ponechat vzhledem ke své 

důležitosti všechny náležitosti 

V této práci se zaměřím na analýzu stávající situace v  zabezpečování lidských 

zdrojů v malých a středních podnicích, a to vznikem potřeby pracovníka počínaje a jeho 

prvotní adaptací v organizaci konče. Dále zhodnotím průběh těchto procesů a předložím 

návrhy a doporučení na zlepšení. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1.1 Sociální potenciál organizace 

 

Pod pojmem sociální potenciál rozumíme všechny osoby v organizaci a souhrn jejich 

vlastností, které jsou pro danou organizaci přínosem. Tyto vlastnosti mohou být na první 

pohled rozpoznatelné a následně využitelné, nebo mohou být skryté. Vlastnosti 

nerozpoznatelné na první pohled se mohou projevit až při zapojení pracovníka do organizace, 

plnění dílčích i organizačních úkolů. Je velmi důležité brát v potaz lidský potenciál už při 

prvním kontaktu s budoucími zaměstnanci, protože dosazení na správnou pracovní pozici 

znamená pro firmu řadu efektivních výhod. 

Hlavní složky sociálního potenciálu organizace podle Mateiciuca (2006): 

 

� Souhrn způsobilosti všech zaměstnanců organizace. Zásadní význam mají 

kompetence zaměstnanců, které si tito osvojují při různých formách personální 

přípravy. 

� Explicitní organizační znalost. Standardní postupy a pravidla, které ve svém 

konečném výsledku zajišťují sladění všech lidských činností ke spolupráci. 

� Tiché znalosti. Takové znalosti, které jedinec sice uplatňuje ve své pracovní činnosti, 

ale neuvědomuje si je. Díky těmto „tacit knowledge“ může jedinec nabývat pro 

organizaci neocenitelných hodnot. 

� Organizační kultura. Obsahuje vše vzniklé z lidské činnosti za předpokladu kvalitní 

spolupráce managementu a zaměstnanců. Díky dobré firemní kultuře vzniká 

v organizaci příznivé prostředí  pro růst a rozvoj lidského kapitálu. 

� Manažerské praktiky. Souhrn všech činností řídích pracovníků působících na 

jednotlivce v organizaci. 

� Facilitační řídící zásahy. Zásahy řídících pracovníků při výrazných organizačních 

změnách působící na všechen lidský kapitál organizace. 

� Vyspělost organizace. Srozumitelnost a reálnost cílů organizace a všech ostatních 

částí jejího řízení. 
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Pojetí lidského kapitálu v organizaci 

Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace 

jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což – je-li 

řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace. (Armstrong, 2007) 

Lidský kapitál organizace můžeme blíže specifikovat jako intelektuální, společenský a 

organizační kapitál. Ani jedna z těchto složek by na sebe neměla strhávat pozornost na úkor 

ostatních dvou, protože jen dohromady tvoří opravdový a efektivní přinos organizaci. Je sou-

hrnem všech vlastností získaných především v procesu vzdělání a praktické činnosti člověka a 

použitelných pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro zvýšení některé 

z forem kapitálu. 

 

Intelektuální kapitál 

Jasně klade největší důraz na jednotlivé pracovníky organizace jako na nositele lid-

ského kapitálu a můžeme jej chápat jako souhrnný název lidského, organizačního i společen-

ského kapitálu. Nejčastěji bývá definován jako rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou podniku.  

 

Společenský kapitál  

Jak uvádí Putnam, rysy společenského života – sítě vztahů, normy, očekávání a 

závazky – které umožňují účastníkům společně efektivněji pracovat při sledování společných 

cílů. (Armstrong, 2007)x Vyplývá ze všech vnitřních i vnějších vztahů organizace.  Je sou-

hrnem kontaktů se zákazníky, dodavateli, partnery, vlastníky, investory a věřiteli, ale také 

obsahuje míru týmové spolupráce a schopnosti lidí pracovat společně v kolektivu.  

 

Organizační kapitál   

Často bývá pojmenováván také jako strukturální kapitál. Zahrnuje skutečný „majetek“ 

organizace obsahující veškeré institucionalizované vlastnosti jako jsou mechanizmy a procesy 

podporující efektivitu práce, informační a komunikační systémy, patenty, vynálezy, obchodní 

značky, know-how, inovační kapitál organizace atd. Tyto znalosti bývají vedeny v databázích, 

manuálech, příručkách nebo seznamech. 

 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy při charakteristice sociálního 

potenciálního organizace a lidského kapitálu. V následujících částech se zaměřím na 

zabezpečování lidských zdrojů v organizaci, jako na jednu z mnoha částí dané problematiky. 
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1.2 Analýza pracovního místa 

 

Analýza práce obsahuje přesnou pracovní náplň nového zaměstnance, a to včetně 

povinností a míry jeho odpovědnosti v organizaci. Správná analýza pracovního místa musí 

splňovat dva cíle, kterými je popis pracovního místa a specifikace požadavků pracovního 

místa. Tento úkol spadá obvykle  do kompetencí personálního útvaru organizace a je 

považován za základ úspěšného výběru zaměstnanců. 

 

Pracovní místo 

Michael Armstrong (2007) definuje pracovní místo jako soubor příbuzných úkolů, 

které vykonává určitá osoba a naplňuje tím účel pracovního místa. Lze je  považovat za 

určitou jednotku struktury organizace, která se nemění, ať už je na tomto pracovním místě 

kdokoliv. 

 

1.2.1 Metody analýzy pracovního místa 

Nejdříve je důležité zjistit informace o daném pracovním místě, které se zjišťují mnoha 

způsoby, a existuje zde mnoho druhů odlišností. Hlavní rozdíl je v jejich popisu. Záleží na 

tom, zda metodu požívá pracovník, který informace o svém pracovním místě zpracovává sám, 

nebo zda tyto informace vytváří jeho nadřízený nebo speciální pracovník. Tyto informace se 

následně analyzují pomocí univerzálních analýz, které jsou vhodné pro použití pro většinu 

pracovních míst, nebo pomocí analýz vhodných pouze pro určitý přesně specifikovaný druh 

pracovního místa.  

 

� Funkční analýza. Jedná se o univerzální a často používanou metodu vyvinutou 

v USA, která využívá 3 parametry  pracovního výkonu, a to informace, lidi a věci. 

Každá práce obsahuje některou z činností uvedených v přehledu 3 parametrů. 

(Příloha č. 1) 

� Metoda PAQ. Další univerzální metoda, v mnohých případech překonávající i 

funkční analýzu. Je založena  na kategorizaci činností podniku do 6 kategorií 

(informační vstupy, duševní procesy, fyzické činnosti, vztahy s ostatními, pracovní 

prostředí a jiné souvislosti a charakteristiky), které detailně popisuje 194 pracovních 

prvků. Analyzuje se pomocí dotazníku. 
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� Metoda MPDQ. Metoda určená pro analýzu určité kategorie, a to k analýze 

manažerských pracovních míst, pomocí vysoce strukturovaného dotazníku. 

 

1.2.2 Popis pracovního místa 

Jedná se o souhrnný popis obsahu, metod a vztahů pracovního místa, jehož účelem je 

uspokojení nejen požadavků organizace, ale také sociálních a osobních požadavků držitele 

pracovního místa. (Armstrong, 2006). Klade si otázky úzce související s pracovními úkoly a 

podmínkami a detailně popisuje danou práci. Nejčastěji popis pracovního místa obsahuje 

následující kategorie: 

 

� Název pracovního místa. 

� Vztah k ostatním pracovním místům, a to uvnitř organizace i mimo ni. Možností je 

využití organizačního schématu. 

� Účel a cíle práce. Důvod existence tohoto pracovního místa a souhrn cílů, které je 

třeba splnit. 

� Hlavní úkoly a činnosti. Zahrnuje všechno, co je důležité pro plnění stanovených 

cílů. Obvykle jich bývá 8 – 10 a jsou podrobně vysvětleny. Poslední obvykle bývá 

obecný pro případ změny role pracovního místa. 

� Dodatečné informace. Mohou obsahovat rozsah pravomocí, platové podmínky, 

specifické problémy, pracovní podmínky atd. 

� Datum zpracování. Obvykle je prováděna revize toho pracovního místa, které má 

datum zpracování starší než 3 roky. 

� Budoucí změny. Odráží proměnlivost života organizace. 

 

1.2.3 Požadavky pracovního místa 

Dle Armstronga zahrnují tyto požadavky seznam potřebných schopností. Jako jsou 

nejen odborné schopnosti (znalosti, dovednosti) ale i všechny schopnosti chování potřebného 

pro vykonávání pracovní role.  

Tato oblast popisuje především požadované vlastnosti a schopnosti pracovníka, který 

bude danou práci vykonávat. Existují také dva tradiční systémy klasifikace pracovního místa, 

které se zaměřují  vždy na určité vlastnosti nebo schopnosti pracovníka. Jedná se o: 
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Rodgerův sedmibodový model 

� Fyzické vlastnosti. Zdraví, tělesná stavba, vzhled, držení těla, mluva. 

� Vědomosti a dovednosti. Vzdělání, kvalifikace, zkušenosti. 

� Všeobecná inteligence. Základní intelektuální schopnosti. 

� Zvláštní schopnosti. Mechanické, manuální zručnost, obratnost v používání slov 

nebo čísel. 

� Zájmy. Intelektuální, praktické, tvůrčí, sportovní, společenské, umělecké aktivity. 

� Dispozice (sklony). Přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, vytrvalost, sklon 

k závislosti, spoléhání sama na sebe.  

� Okolnosti (zázemí). Soukromí, rodina, povolání a zaměstnání členů rodiny. 

 

Munro-Frazerův pětistupňový model 

� Vliv na ostatní. Tělesná stavba, vzhled, mluva, způsoby. 

� Získaná kvalifikace. Vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti. 

� Vrozené schopnosti. Přirozená rychlost chápání, schopnost se učit. 

� Motivace. Osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli jít, úspěšnost v jejich 

dosahování. 

� Emocionální vybavení. Citová stabilita, schopnost překonávat stres, schopnost 

vycházet s lidmi. 

 

Sedmibodový model má delší historii a můžeme jej označit i za více používaný než 

spíše dynamicky založený pětistupňový model. Více než tyto dva modely se však pro 

rozpoznání vhodných uchazečů na pracovní místo používá přístup založený na schopnostech. 

Přístup založený na schopnostech se orientuje spíše na osobu než na práci. 

Východiskem tedy není analýza pracovních míst, ale analýza lidí a toho, jaké lidské vlastnosti 

jsou důležité pro jejich efektivní a kvalitní pracovní výkon.  

 

Analýza pracovního místa je tedy počátkem procesu zabezpečování lidských zdrojů 

v organizaci. Tato činnost je prováděna pomocí zažitých a v literatuře často uváděných metod 

a modelů. Dále je také základním podkladem pro získávání a výběr nových  pracovníků, 

kterými se zabývají následující kapitoly. 
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1.3 Získávání pracovníků 

 

Procesu získávání se věnuje ve firmě většinou méně pozornosti než výběru 

samotnému, přestože se jedná o stejně důležitý proces. Získáváním se určuje vzorek všech 

uchazečů o pracovní místo, kteří později prochází procesem výběru.  

Získávání a výběr zaměstnanců má svůj vlastní etický rámec, který má podle Jarolímové 

respektovat následující body: 

 

� zajištění  profesionálního přístupu výběru zaměstnanců, 

� poctivé zacházení s uchazeči, bez diskriminace, 

� jednat zdvořile s úctou, 

� důstojné a čestné zacházení.  

 

1.3.1 Zdroje získávání pracovníků 

K obvyklým způsobům hledání zaměstnance patří: inzerce, doporučení pracovníků, 

získávání pracovníků pomocí odborné zprostředkovatelské agentury. 

 

Vnit řní zdroje 

Při získávání pracovníků většina organizací uplatňuje zásadu nejprve využít  

svých vlastních nebo také vnitřních zdrojů, tzn. nabídnout příležitost v první řadě interním 

pracovníkům. Díky této metodě má každý zaměstnanec kromě pracující jistoty zajištěnou 

možnost i pracovního postupu a tím i lepší motivaci. Samotná metoda je, co se týče získání 

zaměstnance poměrně nenákladná. Problémem ale může být dodatečné vzdělání stávajícího 

zaměstnance, které může být poměrně drahé. Výhodou interního výběru je bezesporu fakt, že 

zaměstnanec zná dobře svoji společnost, a dá se tedy předpokládat vyšší loajalita spojená 

s novým postem. Navíc na tuto pozici vybíráme ty pracovníky, které již dobře známe, a víme, 

jak asi bude kolektivem přijat. Zaměstnavatel má však podstatně zúžený okruh potenciálních 

pracovníků, ze kterých může vybírat.  

 

Vnější zdroje 

Externí výběr zaměstnanců je záležitost poměrně zdlouhavá. V jeho rámci existuje 

několik možností jak získat zaměstnance. Ty mohou být velmi rozmanité a jejich volba záleží 
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na celé řadě faktorů, např. požadované odbornosti pracovníka, situaci na trhu práce atd. Výběr 

metody by měl odpovídat pozici, kterou potřebujeme obsadit. Hlavními vnějšími zdroji jsou 

inzerce, internet, externí a zprostředkovatelské služby. 

 

Personální marketing 

Obvykle se tato činnost provádí při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů. Vyplývá 

z filozofie personální politiky, která bere do úvahy potřeby a možnosti zaměstnanců a snaží se 

uspokojit potřeby organizace z pohledu zaměstnanců i zaměstnavatele. Personální marketing 

využívá také marketingového výzkumu, kdy vedení organizace stojí na straně potenciálních 

zákazníků a personální útvar by měl uspokojovat všechny požadavky, které jsou na něj od 

vedení kladeny. 

 

1.3.2 Metody získávání pracovníků 

Volba metod získávání pracovníků závisí na tom, zda se rozhodneme získávat 

pracovníky z vnitřních či vnějších zdrojů, jaké jsou požadavky pracovního místa na 

pracovníka, jaká je situace na trhu práce, zejména na lokálním trhu práce, kolik můžeme 

vynaložit prostředků na získání pracovníků, jak rychle potřebujeme pokrýt pracovní místa atd. 

Metod získávání pracovníků je celá řada a organizace se obvykle neomezují na některou 

z nich, ale používají více možností.  

 

Uchazeči se nabízejí sami 

Přicházejí nebo se písemně obracejí na podnik se svou nabídkou. Výhodou této 

metody je, že eliminuje náklady na inzerci, které nejsou obvykle malé.  Nabídka bývá 

plynulá, není kampaňovitá jako v případě, kdy organizuje získávání sám podnik avšak 

neposkytuje dostatečnou možnost výběru. 

 

Doporučení 

Je třeba vytvořit dostatečné informační předpoklady. Výhodou jsou opět nižší náklady 

na získávání pracovníků a uchazeči bývají zpravidla vhodní jak odborně, tak svými 

osobnostními charakteristikami. Často se používá  při obsazování odpovědných pracovních 

funkcí, kdy nadřízení doporučují své podřízené k povýšení. 
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Přímé oslovení 

Vyžaduje od vedoucích pracovníků pečlivé sledování situace na trhu. Výhodou je 

oslovení vhodného kandidáta, může však dojít k nevraživosti mezi organizacemi (odlákání 

pracovníků). 

 

Vývěsky ve firmě i mimo ni 

Jedná se o nenáročnou a levnou metodu, která by měla poskytnout potenciálnímu 

uchazeči všechny podstatné informace. Oslovuje však pouze omezený počet uchazečů 

z nejbližšího okolí organizace. Variantou jsou poutače, které ale poskytují málo informací. 

 

Letáky 

Obvykle se vkládají do poštovních schránek a lidé jsou tak nuceni zaregistrovat 

nabídku organizace. Náklady mohou být vysoké a metoda je efektivní spíše pro méně 

kvalifikovanou práci. 

 

Inzerce 

Je nejrozšířenější metodou a je používána především v tiskovinách, i když trendem je 

v současnosti inzerce v rozhlase a televizi. Může mít regionální, celostátní nebo mezinárodní 

záběr. Rychle se dostává k velkému množství adresátů, avšak vysoké náklady jsou často 

snižovány na úkor efektivnosti. 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Jedná se o přímé spojení organizace se střeními a vysokými školami, díky jejichž 

spolupráci je usnadněno získávání mladých odborníků. Školy obvykle udělají předvýběr, 

nevýhodou je ale sezónnost nástupu do zaměstnání. V USA ale i jinde je velmi používanou 

metodu Campus recruiting. Kdy vysoká škola vytvoří vhodné podmínky pro to, aby se 

zástupci organizací mohli se studenty setkat a uspořádat s nimi předběžné pohovory, při nichž 

studenti získávají dostatečné množství informací o organizaci i o volných místech, a zástupci 

organizací vytipují si ty nejvhodnější z nich vytipují. Nejslibnější studenti jsou pak pozváni k 

návštěvě organizace, kde padne rozhodnutí. 

 

Spolupráce s úřady práce 

Náklady jsou hrazeny ze státních prostředků vyčleněných na realizaci politiky 

zaměstnanosti.  
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Zprostředkovací agentury 

Používají se obvykle pro obsazení vyšších vedoucích funkcí. Agentury mají velkou 

působnost na trhu práce a velké zkušenosti s vyhledáváním zaměstnanců. Bohužel se jedná o 

velmi nákladný způsob a často chybí i přímé zpětné vazby od organizací zda se 

zprostředkovaní zaměstnanci osvědčili nebo ne. 

 

Internet (e-recruiting) 

Jedná se o určitou formu inzerce. V současnosti existuje mnoho internetových serverů, 

kam mohou organizace nabídku práce umístit. Některé organizace práci nabízí i na vlastních 

webových stránkách. Výhodou je zařazení některých částí usnadňujících předvýběr, jako jsou 

dotazníky. Odpadá tak mnoho fyzické administrativní práce. 

 

Zaměstnance je tedy možné získat z interních a externích zdrojů, a to pomocí mnoha 

druhů spolupráce a metod. Je velmi důležité vhodně zvolit metodu i zdroj, protože tato část je 

následně podkladem pro kvalitní výběr zaměstnanců, a tím pro zabezpečení kvalitní 

zaměstnanecké struktury organizace. 

 

 

1.4 Výběr zaměstnanců 

 

Úkolem výběru zaměstnanců je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale 

přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) i v organizaci, 

je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace a 

přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně 

flexibilní a má rozvojový potenciální pro, to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na 

pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci. (Koubek, 2007) 
 

1.4.1 Fáze výběru zaměstnanců 

V praxi se velmi často prolínají procesy získávání a výběru zaměstnanců. Hlavní 

odlišností je rozdělení výběr zaměstnanců na dvě fáze. 
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1) Předběžná fáze: její počátek je v potřebě obsadit volné pracovní místo. Na tuto 

potřebu přímo navazují tři charakteristické kroky, které spočívají v popisu 

pracovního místa, požadavcích na obsazení pracovního místa a bližší specifikaci 

těchto požadavků. 

2) Vyhodnocovací fáze: Následuje s časovým odstupem. Před jejím začátkem musí být 

shromážděno dostatečné množství uchazečů vhodných na obsazení daného 

pracovního místa. Tato fáze se skládá z několika kroků, které však není nutno 

absolvovat všechny. Množství těchto kroků závisí na charakteru a obsahu práce, 

přičemž každý je spojen s určitou výběrovou metodou.  

 

1.4.2 Metody výběru zaměstnanců 

Existuje mnoho metod výběru zaměstnanců, které se většinou používají 

v kombinacích a dvou a více druhů. Na každé pracovní místo je vhodná jiná metoda, a to 

většinou podle nároků na potenciálního pracovníka. Čím je dané pracovní místo v organizaci 

důležitější a jeho popis obsáhlejší, tím více metodami musí uchazeč projít. Zaměstnavatelé 

obvykle upřednostňují také osobní setkání buď s jimi samotnými nebo personalisty. Metodu 

výběru by měl každý zaměstnavatel pečlivě zvážit. Konečné rozhodnutí by mělo zohledňovat 

vstupní faktory výběru, finanční situaci podniku, situaci na trhu práce a vztahy v daném 

odvětví. 

 

Assessment centra 

Metoda assessment centre spočívá v inscenování skupinové úkolové situace, ve které 

mají posuzované osoby řešit konkrétní úkol. Může jít o verbální úkolovou situaci, kdy mají 

společně v diskusi řešit navozený problém, anebo o praktickou dynamickou úkolovou situaci. 

Všechny posuzované osoby v assessment centre jsou hodnoceny podle observačního modelu, 

nejlépe za účasti několika nezávislých posuzovatelů. Výstupy získané touto metodou 

umožňují objektivní srovnání posuzovaných osob ve vybraných ukazatelích jakou jsou 

předpoklady k týmové spolupráci, zaujímaná role v týmu, iniciativnost, sklon k prosazování 

se, pozitivní myšlení, schopnost formulovat myšlenky atp. 

 

Dotazník 

Je používán obvykle ve velkých organizacích jako prostředek k vytvoření 

standardizované informace o uchazeči. Poskytuje základ pro setřídění většího počtu uchazečů 

podle jejich vhodnosti, vytvoření seznamu, základní roztřídění zda a kdy pozvat uchazeče 
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k pohovoru nebo jiné další části výběru zaměstnanců. Na základě dotazníku můžeme také 

založit evidenci pracovníků.  

 

Grafologie  

Grafologie je ve své podstatě psychologií písma. Z analýzy písma a rukopisu určitého 

jedince vyvozuje psychické vlastnosti, charakter a osobnost člověka. Rukopis říká mnohé o 

potencionálu, stavech, schopnostech a nedostatcích či o chování pisatele. Grafologii lze využít 

jako psychologický nástroj při rozvíjení osobního potencionálu. Má mnoho moderních 

aplikací, často se používá jako jedna z pomocných metod psychologické diagnostiky 

osobnosti. 

 

Pohovor 

Jeho nesporné výhody jsou v šíři záběru, kdy se lze zeptat na cokoliv. Snadno také 

odhalí silné a slabé stránky uchazeče. V našich podmínkách se často těmto pohovorům 

nepřikládá takový důraz. Vysokou validitu pohovoru zajistí jeho strukturovanost (tzn.předem 

připravené otázky, stejné pro všechny). Pohovor tedy může být nestrukturovaný nebo 

strukturovaný. Polostrukturovaný či plně strukturovaný pohovor je daleko lépe měřitelný 

a vyhodnotitelný. Kromě strukturovanosti lze u pohovorů využít i jiných metod. Jde 

o pohovor jeden na jednoho, jeden na dva, panelový pohovor (více tazatelů než jeden) a jiné. 

U pohovoru je důležité si jej předem připravit. Je třeba nachystat si úvod, který uchazeče 

nerozhodí. Můžeme shrnout např. informace ze životopisu či motivačního dopisu. Otázky 

typu kdy je uchazeč ochoten nastoupit a kdy budou známy výsledky pohovoru, je dobré 

nechat až na samý konec dotazování. Aby se uchazeč i tazatel cítili pohodlně, je dobré 

udržovat mezi nimi vzdálenost, která odpovídá tzv. veřejné zóně, což je 1 až 4 metry. 

 

Reference  

Smyslem referencí je získat důvěrnou konkrétní informaci o budoucím pracovníkovi a 

názory na jeho charakter a vhodnost pro dané pracovní místo. (Armstrong, 2007) Tato 

konkrétní informace je nutná pro ověření předchozího zaměstnání. Názory na charakter a 

vhodnost uchazeče už nejsou tak spolehlivé, protože lidé poskytující referenci mohou mít 

sklon vyhýbat se informacím, které mohou uchazeče poškodit. Osobní reference už jsou 

v našich podmínkách naprosto bezcenné. Ve Velké Británii a USA jsou však tyto reference 

podstatné a někteří zaměstnavatelé je přímo vyžadují. Reference mohou mít písemný 

charakter, který, v případě že jsou standardizovány, šetří čas. Navíc může předchozí 
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zaměstnavatel vyjádřit svůj názor na vhodnost jedince. To ale může být problémem pokud 

pracovní místo, o které uchazeč žádá , není naprosto shodné s předchozím zaměstnáním. 

Reference může dále být telefonická a obvykle je od zaměstnavatele, který tak ověří 

skutečnosti poskytnuté uchazečem. 

 

Testy  

Jsou často označovány jako psychologické testy, což ale není správný výklad, protože 

jsou jen jedním typem testů, které se při testech pracovní způsobilosti jako nejvhodnějšího 

nástroje pro výběr zaměstnanců používají. Nejčastěji se vyskytující testy pracovní 

způsobilosti: 

 

� Testy inteligence. Hodnotí schopnost myslet, pamatovat si, verbální schopnosti, 

prostorové vidění, schopnost numerického myšlení, schopnost úsudku atd. 

� Testy schopností. Používají se k hodnocení schopností jedince a předpokladů jejich 

dalšího rozvoje. Jsou zaměřeny na mechanické, motorické, ale i duševní schopnosti. 

� Testy vzdělavatelnosti. Posuzují schopnost přizpůsobovat se změnám 

� Testy znalostní a dovedností. Prověřují hloubku znalostí případně odborné návyky, 

které si pracovník sebou přináší. 

� Testy osobnosti. Ty se dají právem označit jako testy psychologické, hodnotí a 

ukazují uchazečovu osobnost např.: zda je extrovert nebo introvert, emocionální či 

racionální atd. 

 

Ukázky práce 

Jsou poměrně spolehlivou metodou výběru zaměstnanců, ale jsou vhodné spíše pro 

manuální nebo umělecké práce, jako je řezbářství, novinářství a tvůrčí psaní, grafika, reklama, 

herectví apod. 

 

Životopis 

Zjišťuje pracovní způsobilost uchazeče, jedná se velice rozšířenou metodu, která je 

používána především pro svou nenáročnost. Otázkou je však míra platnosti jednotlivých údajů 

v životopise, proto se často tato metoda kombinuje ještě s dalšími. Organizace a personální 

agentury v dnešní době upřednostňují strukturovaný životopis, kde je stručně v krátkých 

větách a heslovitě popsáno vše podstatné o uchazeči. K životopisu je možné přiložit reference 

od minulých zaměstnavatelů nebo průvodní dopis. Životopis by měl obsahovat fotografii 
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pasového formátu, kontakt na uchazeče, přehled dosaženého vzdělání včetně absolvovaných 

kurzů a získaných certifikátů, předchozí pracovní zkušenosti , údaje o jazykových 

schopnostech, řidičském průkazu a znalosti práce s počítačem, která je v současnosti 

nezbytná. Uchazeč by měl mít připraven i životopis v elektronické podobě, protože mnoho 

firem si vyžádá zaslání životopisu předem.  

 

1.4.3 Zásady výběru pracovníků  

Při dodržování těchto zásad se může zaměstnavatel vyvarovat chyb, které by vedly k 

přijetí nevhodného pracovníka a zajistit takovou pracovní sílu, která odpovídá většině 

požadavků, které si zvolené pracovní místo žádá. 

 

1) Vybírání pracovníka pouze na základě jeho schopností vykonávat úspěšně práci na 

obsazovaném pracovním místě. Organizace by neměla brát v úvahu jiná kritéria, 

jako například osobní sympatie, příbuzenský nebo přátelský vztah, příslušnost k 

politické straně uchazeče a další. 

2) Důsledně dodržovat platné zákony. 

3) Výběr je oboustranná záležitost. Nejen organizace si vybírá pracovníka, ale i 

pracovník si vybírá firmu a je tedy organizaci rovnocenným partnerem. 

4) Všechny informace poskytované uchazečem pro účely výběrového řízení by měly být 

firmou považovány za důvěrné. Bez souhlasu uchazeče by neměly být komukoliv 

zpřístupňovány a neúspěšným uchazečům by měly být předložené informace 

vráceny. 

5) Nelze použít jen jednu metodu, ale kombinaci několika metod. Hlavně testy nelze 

považovat jako rozhodující metodu výběru, ale jen jako doplňkovou. 

6) Metody a procedury výběru musejí být pro uchazeče přijatelné. Nesmějí porušovat 

lidská práva nebo se jinak dotýkat lidské důstojnosti. 

 

Výběr správných kandidátů pro jednotlivé pozice je jednou z klíčových otázek podniku. 

Aby byl výběr úspěšný, je nutné používat metody jednak spolehlivé, ve smyslu dosažení 

stejných výsledků při opakovaném použití testu, jednak s dostatečnou předvídající schopností. 

Dlouhodobým sledováním úspěšnosti jednotlivých metod výběru vyčíslili Dědina a Odcházel 

jejich procentní předvídající schopnost.  
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Tab. 1.1: Předvídající schopnost metod výběru pracovníků  

 

Metoda Předvídající procento 

astrologie 0% 

grafologie 0% 

reference 13% 

nestrukturované rozhovory 31% 

hodnocení osobnosti 38% 

biodata 40% 

testy schopností 54% 

příklady práce 55% 

strukturované rozhovory 62% 

assessment centra 68% 

 

Zdroj: J. Dědina, J. Odcházel: Management a moderní organizování firmy, 2007 

 

V této kapitole jsou popsány fáze a nejčastější metody výběru zaměstnanců. Pro výběr 

nejvhodnějšího pracovníka na danou pracovní pozici je nejdůležitějším krokem výběr správné 

metody nebo jejich kombinace, tak aby byly dostatečně reflektovány požadavky pracovního 

místa. 

 

 

1.5 Přijímání zaměstnanců 

 

Uvádění nových pracovníků do organizace spočívá v procedurách charakteristických 

pro den, kdy pracovník nastupuje do podniku, a dále pak v procedurách, které mají novému 

pracovníkovi poskytnout základní informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle a vhod-

ným způsobem v podniku adaptoval a začal pracovat (Armstrong, 2006). 

 

Nejdůležitější částí přijímání nového pracovníka je pracovní smlouva. Jedná se sice o 

formální, ale velmi důležitou část tohoto procesu. Pracovní smlouva by měla dle platných 

zákonů České republiky obsahovat ty to nezbytné náležitosti: 
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� den nástupu do práce, 

� místo výkonu práce, 

� druh práce, 

� ujednání o zkušební době (vždy se jedná o písemnou podobu a zkušební doba může 

trvat nejdéle 3 měsíce),  

� délka pracovního poměru (zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo 

neurčitou),  

� ujednání o zachování mlčenlivosti, 

� zákaz konkurence (může být platný až jeden rok po ukončení pracovního poměru), 

� právo na odchodné (nastává pouze u osob, které jsou do funkce jmenovány nebo 

voleny a musí odejít před donou, na kterou byly zvoleny nebo jmenovány), 

� práva a povinnosti zaměstnance (obvykle obsahují nárok na dovolenou, údaje o 

výpovědní lhůtě, mzdě, výplatním termínu apod.). 

 

Orientace pracovníků 

Koubek uvádí, že orientace pracovníků je důkladně promyšlený a pro každý druh 

pracovních míst, každé pracoviště i organizaci specifický program adaptačních a vzdělávacích 

aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces seznamování se  nových pracovníků (popřípadě  

pracovníků přecházejících v rámci organizace na jiné pracoviště či pracovní místo) s jejich 

novými pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálním prostředím, ale 

také s potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud možno co 

nejdříve dosáhl požadované úrovně.  

 

Orientaci pracovníků můžeme rozdělit do dvou částí:  

� uvádění pracovníků do podniku; je obvykle prováděno pracovníky personálního 

útvaru a může být i v tištěné podobě (brožura o firmě). Podstatná je však ústní 

podoba. Personalista probere s pracovníkem hlavní body a zodpoví otázky. Také 

pracovníka představí vedoucímu útvaru a zajistí aby mu bylo zabezpečeno náležité 

uvedení.  

� uvádění pracovníků do útvaru (na pracoviště); provádí bezprostřední nadřízený, 

který pracovníkovi ukáže pracoviště, seznámí ho s prací na útvaru a oficiálně ho 

uvítá a představí ostatním pracovníkům. Zodpovídá všechny dotazy a snaží se být co 

nejvíce nápomocen v adaptaci. 
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Adaptace pracovníků 

Jedná se o proces, který je zacílen na začlenění nového zaměstnance do podnikové 

struktury nejen sociálních vztahů, a to v rámci pracovní skupiny i organizace, z důvodu 

budování svého postavení v organizaci. Nejdůležitější je pokud možno co nejrychlejší 

zařazení zaměstnance, protože pak může plně uplatnit všechny své předpoklady, díky kterým 

byl vybrán. Obsahem adaptace pracovníka je v prvé řadě seznámení nového pracovníka 

s firmou, jejími cíli, hodnotami a detailní popis chodu firmy. Dále se pracovník přesně 

seznámí se svými budoucími povinnostmi a úkoly. Na závěr je mu sestaven plán 

profesionálního růstu. Všeobecně se rozlišuje: 

 

� pasivní sociální adaptace; kdy se začlenění zaměstnance nechá volný průběh. 

� aktivní sociální adaptace; obvykle se jedná o školení, neformální posezení nebo jiné 

aktivity přispívající rychlému zařazení do organizace. 

 

Přijímání a adaptace nového zaměstnance je závěrečnou fází procesu zabezpečování 

lidských zdrojů v organizaci a je velmi důležité dodržet nejen zákonné podmínky přijímání, 

ale také pravidla adaptačního přístupu.  

 

Následující praktická část bakalářské práce se bude opírat o výše popsanou teorii celého 

tématu. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

2.1 Charakteristika vybrané organizace 

 

Pro vypracování praktické části mé bakalářské práce jsem si vybrala firmu J&K LAB 

s. r. o. Tato společnost má dvě samostatné části, a to laboratoř a dopravu nemocných, 

raněných a rodiček. Veškeré uvedené informace jsem čerpala z interních zdrojů, dokumentace 

a internetových stránek firmy. 

Laboratoř J&K LAB s.r.o. vznikla 1. 4. 1994 jako nestátní zdravotnické zařízení s re-

gistrací na Okresním úřadě  Hodonín. Záměrem bylo využít dosavadní zkušenosti z oblasti 

řízené klinické biochemie, imunochemie a hematologie směrem k ambulantním pacientům 

v regionu Hodonín. Laboratoř se zabývá vyšetřením krve, plazmy, moči, mozkomíšního 

moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, hematologických, 

analytických, imunochemických a mikroskopických metod. Řada vyšetření je využívána i ve-

terinárními lékaři pro zvířecí klientelu. Laboratoř používá diagnostické soupravy a ana-

lytickou techniku špičkových výrobců.  

Doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR) vznikala zároveň s laboratoří jako 

součást nestátního zdravotnického zařízení J&K LAB s.r.o. V roce 1997 začala fungovat jako 

samostatná odbornost v rámci výše uvedené firmy a do současné doby se stále rozvíjí a zdo-

konaluje poskytované služby. 

Společnost J&K LAB s.r.o. zaujímá ve svém oboru významné postavení. Provozuje 

svoji činnost v nepřetržitém režimu, včetně pohotovostní převozové služby, kterou provozuje 

v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Dopravu 

nemocných, raněných a rodiček zajišťuje nejen na požadavky lékařů a zdravotnických 

zařízení, ale také na přání klienta (za přímou úhradu). Zdravotní transporty provádí na celém 

území České republiky i na území Evropy. 

Dispečink, který je v provozu 24 hodin denně, obsluhují zdravotní sestry, které mají 

speciální kurzy se zaměřením na přednemocniční neodkladnou péči. Kromě zdravotních 

transportů společnost také zabezpečuje různé sportovní a společenské akce, jako jsou 

mezinárodní folklorní festivaly, cyklistické závody, závody silničních motocyklů a různých 

jiných motoristických akcí pořádaných na Masarykově okruhu v Brně, fotbalová utkání. Dále 

také nabízí svoz biologického materiálu, odvoz zdravotnického a jiného nebezpečného 
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odpadu, včetně vypracování dokumentace a zajištění jeho bezpečné likvidace, vnitrostátní     

a mezinárodní nákladní dopravu zásilek do hmotnosti 500 kg, včetně nebezpečných věcí 

podléhajících režimu ADR, dětské dny s ukázkou vozidel, ukázku vyprošťování osob z ha-

varovaného vozidla ve spolupráci s profesionálními hasiči, instruktážní film o poskytování 

první pomoci pro kabelové televize a podobná média, kurzy první pomoci a v neposlední 

řadě převoz rodiček sanitním vozem do porodnice, kdy je sanitní vozidlo vybaveno 

zdravotnickým materiálem včetně soupravy pro vedení porodu v terénu, aj.  

 

 

Celá společnost je zařazena do systému sledování jakosti kvality ISO 9001:2000, což 

je samo o sobě známkou kvality poskytovaných služeb, které jsou posuzovány nezávislou 

externí společností a potvrzuje tak, že tato organizační jednotka vytváří, dokumentuje, 

uplatňuje  a dodržuje systém managementu jakosti v určitém rozsahu. 

 

2.1.1 Zaměstnanecká struktura  

Počet zaměstnanců: 

� Lékaři – 1 

� Manažer dopravy – 1 

� Vedoucí laborantka - 1 

� Laborantky  – 6 

� Dispečerové - 1 

� Řidiči záchranáři – 2 

� Řidiči DRNR - 7 

 

Pro lepší orientaci je nutno popsat jednotlivé kategorie zaměstnanců. Lékař je 

především garantem celé laboratoře, má farmaceutické vzdělání a atestaci. Laborantky 

vystudovaly střední školu s maturitou buď jako chemický laborant nebo jako laborant. Aby 

mohly samostatně pracovat, musí mít registraci, která spočívá v neustálém vzdělávání. Z tato 

školení a semináře získávají body, které jsou následně podmínkou pro prodloužení této 

registrace. Vedoucí laborantka má stejné vzdělání, rozdíl je pouze v rozšířené pracovní 

náplni. Do kompetence vedoucí laborantky spadají nejen ostatní laborantky, ale také 

sanitářka, která má za úkol dodržovat hygienická pravidla a napomáhat s nekvalifikovanými 

pracovními úkoly. 
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 Vedoucím úseku dopravy je manažer s úplným vysokoškolským vzděláním 

ekonomického směru. Pro J&K LAB dopravu je nutný dispečer, který obstarává většinu 

běžné komunikace s veřejností. Firma pro své potřeby zaměstnává diplomovanou zdravotní 

sestru se specializací v oboru „Přednemocniční neodkladná péče“. Dále je také registrovanou 

sestrou, kde systém registrace je stejný jako u laborantek – rozdíl je pouze v tématické 

skladbě školení.  

 Řidiči záchranáři musí mít úplné středoškolské vzdělání a navíc potvrzení o ab-

solvování kurzu „Řidič záchranář“. Obvykle nepracují ve firmě na plný pracovní úvazek, ale 

jako externí pracovníci, kteří v naprosté většině pracují zároveň i jako řidiči záchranáři u 

Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.  

 Řidiči Dopravy raněných nemocných a rodiček nemusí mít úplné středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou, musí však mít absolvován kurz „Řidič RNDR“. Jedná 

se o asi třítýdenní kurz zakončený zkouškou praktickou, znalostní i psychologickými testy. 

Dále musí každý takový řidič každoročně absolvovat školení řidičů a školení řidičů s právem 

přednosti v jízdě (jízda se zapnutými signálními světly), a také psychologické se testy jsou 

povinně skládány jednou za rok. 

 

Obr. 2.1: Organizační schéma podniku J&K LAB s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: dokumentace J&K LAB s. r. o 

Vedoucí řidičů 

Řidiči záchranáři Řidiči RNDR 

Majitelka 

Ředitel dopravy Vedoucí laborantka 

Sanitářka Laborantky 
Dispečerka 



 21 

2.2 Analýza pracovního místa 

 

2.2.1 Specifikace požadavků pracovního místa 

 Na základě popisu pracovního místa provádí příslušní pracovníci firmy specifikaci 

požadavků pracovního místa na nového zaměstnance. 

 Činnosti spojené s  organizací výběrového řízení dané pracovní pozice má na starosti 

v úseku laboratoře hlavní laborantka a v úseku dopravy dispečerka, ale následný výběr 

vhodného uchazeče provádí ředitel dopravy a laboratoře (majitel) a majitel firmy musí tento 

výběr schválit na všech pozicích. Požadavek na zorganizování výběrového řízení dostávají 

pověřené osoby od ředitele, který tuto potřebu konzultuje s majitelem. Ředitel také formuluje 

základní požadavky pracovního místa, které jsou rozdílné v závislosti na jednotlivých 

pracovních pozicích. Základní požadavky na každou pozici jsou v následujícím znění: 

 

� Minimálně středoškolské vzdělání 

� Praxe na obdobné pozici 

� Řidičský průkaz 

� Bezúhonnost 

� Potřebná specializace  

� Úspěšné zvládnutí odborných kurzů 

� Schopnost zvládat stresové situace 

� Příjemné vystupování 

� Samostatnost, smysl pro týmovou práci, přesnost, spolehlivost, pečlivost, aktivní 

přístup k práci 

 

Dispečerka nebo vedoucí laborantka pak musí vyhledat vhodný zdroj uchazečů, zadat 

inzerát s poptávkou po pracovním místě, zorganizovat výběrové řízení, řídit veškerou 

dokumentaci, která se týká výběrového řízení, jednat s uchazeči, získat přiměřené informace 

o uchazečích a v neposlední řadě i v případě potřeby pomoci s výběrem nejvhodnějšího 

uchazeče svému nadřízenému. 

 

 V případě, že na příslušném pracovním místě dochází k propojení dvou profesí, 

vychází se při specifikaci z obšírného popisu pracovního místa. Někdy také dochází k situaci, 

že se musí při vyhledávání nového zaměstnance od některých požadavků ustoupit, aby byl 



 22 

nový zaměstnanec vůbec nalezen. V tom případě se požadavky rozdělí na nutné a ty, které 

mohou být dodatečně splněny. Noví zaměstnanci jsou potom doškolováni přímo ve firmě. 

K tomuto případu dochází nejčastěji tehdy, když uchazeč splňuje všechny podmínky, ale 

nemá potřebný záchranářský kurz. 

 

2.2.2 Identifikace zdrojů uchazečů 

 Společnost J&K LAB při obsazování pracovních míst využívá především vnějších 

zdrojů. Jen v ojedinělých případech je na volné pracovní místo dosazen pracovník z řad 

vlastních zaměstnanců. Je tomu tak především z toho důvodu, že firma má velké množství 

různorodých pracovních pozic a u většiny z nich není možnost kariérního postupu, nebo je 

tato možnost malá. Dalším důvodem je velikost firmy, která nemá dostatek vedoucích pozic, 

na které by mohli zaměstnanci postoupit.  

 

 Pokud vznikne potřeba obsadit některé pracovní místo, jako první způsob vyhledávání 

vhodného kandidáta se ve firmě volí vnitřní výběrové řízení, kdy je volné pracovní místo 

nejdříve nabídnuto externím pracovníkům. 

 Dalším způsobem je hledání vhodných kandidátů z databáze zaměstnanců společnosti  

s jejich podrobnými popisy. Tato databáze je vedena průběžně a jsou v ní uvedeni všichni 

zájemci o práci ve firmě, kteří o práci zažádají aniž by bylo vypsáno výběrové řízení, nebo 

vhodní kandidáti z minulých kol výběrového řízení. Po zadání konkrétních požadavků jsou 

vybráni  vhodní uchazeči. Tento postup je nejběžnější právě u Dopravy raněných, nemocných 

a rodiček na pozici Řidič RNDR. 

 V případě, že pracovní místo nelze obsadit předešlými dvěma způsoby, hledá firma 

vhodného kandidáta z vnějších zdrojů pracovních sil.  

 

Mezi vnější zdroje používané společností J&K LAB patří: 

 

� Inzerce v regionálních sdělovacích prostředcích 

� Spolupráce s úřadem práce 

� Inzerce na internetových stránkách společnosti J&K LAB 

� Využívání služeb komerčních zprostředkovatelů 

� Doporučení stálých zaměstnanců 
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2.3 Volba metod získávání zaměstnanců 

 

 Situace na trhu práce v okrese Hodonín je velmi příznivá. To samozřejmě velmi úzce 

souvisí s podmínkami získávání pracovníků, zejména s podmínkami vnějšími. 

 Vzhledem k tomu, že firma J&K LAB se postupně rozšiřuje a stále více expanduje na 

trh v okrese Hodonín, je současná potřeba obsazovat pracovní místa novými lidmi stále vyšší, 

jak také dokazuje následující obrázek. 

 

Obr.2.2: Počet zaměstnanců ve společnosti J&K LAB s.r.o.  
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Zdroj: dokumentace J&K LAB s.r.o 

 

 Jak je patrné z předešlého grafu 2.2, nárůst počtu zaměstnanců je dramatický zejména 

v letech 2004 – 2007. Nárůst byl způsoben zvýšením poptávky po službách a zvyšujícím se 

renomé podniku. V průběhu roku 2005 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 3 a v závěru 

téhož roku bylo v podniku zaměstnáno 21 lidí. Následující dva roky se situace stabilizovala 

na tomto počtu zaměstnanců. Společnost J&K LAB nadále v dlouhodobém časovém 

horizontu počítá s dalším nárůstem počtu zaměstnanců. 

 

Věkovou strukturu zaměstnanců ukazuje obr. 2.3. Vyplývá z něj, že k důchodovému 

věku se blíží zhruba 4 zaměstnanci. To je mimo jiné důkazem, že potřeba získávání nových 

pracovníků bude do budoucna narůstat. Z obr. 2.3. je také možno vidět, že se jedná o dy-
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namickou firmu zaměstnávající v největším počtu pracovníky mezi 30 a 50 lety, což je také 

dáno určitou fyzickou náročností některých pracovních pozic. 

 

Obr. 2.3: Věková struktura zaměstnanců J&K LAB s.r.o. 
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Zdroj: dokumentace J&K LAB s.r.o 

 

 Společnost J&K LAB s.r.o k získávání využívá kombinaci několika metod. Volba 

těchto metod je závislá na: 

 

� povaze pracovního místa, které je třeba obsadit  

� naléhavosti obsadit pracovní místo 

� množství finančních prostředků, které může firma vynaložit na získávání pracovníků 

 

Inzerce v regionálních sdělovacích prostředcích 

 Použitím této metody podnik oslovuje potencionální uchazeče těch profesí, které 

akutně potřebuje k obsazení volných či nově vzniklých pracovních míst. Inzerci uveřejňuje 

společnost J&K LAB s.r.o v těch periodikách, u kterých předpokládá, že osloví cílovou 

skupinu uchazečů. Patří k nim především týdenník Slovácko (příloha Zaměstnání), Mladá 

fronta Dnes Jižní Morava (příloha Zaměstnání), Hodonínské listy aj. Obvykle firma osloví 

všechna oblastní periodika a poté si vybere dle ceníku inzerce (Příloha č. 3). U nutnosti 

výběru vyplývá že tato metoda je poměrně nákladnou. Na cenovou nabídku jednotlivých 

periodik, naléhavost obsadit volné pracovní místo a s ohledem na důležitost pracovního místa 

a dohodu je také vázána četnost otištění inzerátu. Dále firma využívá nabídky práce na 
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internetu, a to nejen na svých internetových stránkách, ale také na specializovaných portálech 

nabízejících zaměstnání, jako je www.prace.cz, www.jobs.cz a www.jobpilot.cz. 

 

 

Spolupráce s úřadem práce 

 Jelikož jde o málo nákladnou metodu získávání nových pracovníků, firma služeb 

Úřadu práce využívá poměrně často, a to především při obsazování míst zahrnujících profese 

řidič DRNR nebo sanitářka, tedy profese méně náročné na požadovanou kvalifikaci 

pracovníka. Spolupráce s Úřadem práce Hodonín se již mnohokrát osvědčila nejen velkým 

množstvím zájemců, ale také nízkými náklady, které tak malý podnik, jakým J&K LAB 

bezesporu je, potřebuje snížit na nejmenší možné. 

 

Doporučení stálých zaměstnanců 

 Tato metoda se ve firmě uplatňuje velmi často, a to opět především na pozice 

v Dopravě raněných, nemocných a rodiček. Vzhledem k velikosti se dá hovořit o velmi 

úzkých vztazích mezi zaměstnanci jednotlivě na každém úseku i mezi nimi. Doporučení 

stálého a osvědčeného zaměstnance je tak pro podnik jakousi „sázkou na jistotu“. Navíc 

zaměstnanci obvykle doporučují na dané pracovní místo  někoho s mnohaletými zkušenostmi 

z oboru. 

 

Výhody pro zaměstnance 

 Jako určitý způsob motivace nabízí firma J&K LAB svým současným i zaměstnan-

cům řadu zaměstnaneckých výhod. A to nejen proto, aby si byla schopna udržet kvalitní 

zaměstnance, ale také aby lidé pro tuto společnost chtěli pracovat, a tím se také svým 

způsobem usnadnilo získávání zaměstnanců.  V první řadě společnost svým zaměstnancům 

umožňuje stravování  ve formě poukázek na stravování (stravenek). Na tyto poukázky  

v hodnotě 55 Kč přispívá společnost  z 55%. Dále se podílí na možnosti osobního vzdělávání 

se při zaměstnání, a to formou plné úhrady veškerých potřebných kurzů nejen pro stálé 

zaměstnance, ale i pro zaměstnance nové, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením a pro svou 

pracovní kvalifikaci potřebují speciální kurz. To platí i o úhradě kurzů, které se musí každý 

rok opakovat. Ředitel úseku Dopravy nemocných, raněných a rodiček a ředitel úseku 

Laboratoře mohou využívat k osobním potřebám přidělené firemní vozidlo. To ale neplatí ve 

vždy a záleží na momentální vytíženosti firmy. Služební mobilní telefony jsou ve firmě         

a obzvláště na úseku DRNR samozřejmostí, a to vzhledem k potřebě neustálého kontaktu 
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zaměstnanců s dispečerkou a dispečinku a zákazníků. K osobní potřebě jsou určeny jen 

výjimečně, ale i tuto možnost nabízí firma jako jednu ze zaměstnaneckých výhod. 

V neposlední řadě má každý zaměstnanec od firmy plně hrazen úplný pracovní oděv v zimní 

i letní úpravě a také samozřejmě i vhodnou pracovní obuv. 

 

 

2.4 Výběr zaměstnanců 

 

2.4.1 Výběrové řízení 

 Výběrové řízení na všechna pracovní místa ve společnosti J&K LAB je prováděno ve 

3 až 4 výběrových kolech a největší důraz je kladen na osobní pohovory a osobní kontakt. To 

vše z toho důvodu, jak jsem již zmínila výše, že společnost J&K LAB je malý podnik, kde 

jsou všichni zaměstnanci v osobním kontaktu každý den. Proto je nutné, aby vybraný 

uchazeč zapadl do již fungujícího pracovního týmu.  

 O organizaci osobních pohovorů a všech jeho fází se stará v Dopravě raněných, 

nemocných a rodiček především dispečerka, na úseku laboratoře potom vedoucí laborantka 

nebo vedoucí lékař. Samotný osobní pohovor provádí ředitel DRNR nebo vedoucí lékař 

laboratoře. Osobní pohovor obvykle trvá asi 30 minut a uchazeč průběžně dotazován 

výhradně na profesní minulost, stupeň kvalifikace a zkušenosti s pracovním výkonem na 

dané pozici.  

 Všechna kola osobních pohovorů probíhají podobným způsobem, ale na uchazeče 

jsou kladeny tím detailnější otázky a je mu popisován chod firmy a jeho povinnosti, čím je 

dané kolo pohovoru užší. Prvního výběrového kola se účastní všichni uchazeči, posledního 

už jen dva nebo tři.  

 

2.4.2 Průběh výběrového řízení 

 V okamžiku, kdy se uchazeč dostaví k prvnímu kolu výběrovému pohovoru, chová se 

ředitel RNDR nebo vedoucí lékař následujícím způsobem: 

 

1. Uchazeče uvítá a představí se mu. Poté uchazeči představí ostatní členy výběrové 

komise, jedná-li se o jeden z nejvyšších postů ve firmě, jsou členy komise i vedoucí 

lékař a majitelka. U řadových pozic je osobní pohovor prováděn pouze vedoucím 

lékařem nebo ředitelem dopravy, jak již bylo zmíněno výše. Dále vedoucí rozhovoru 
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o sobě prozradí několik informací, např. proč se pohovoru účastní a jaký má vztah 

k firmě. 

2. Vedoucí výběrového pohovoru uchazeči sdělí, co je cílem jejich setkání a jak bude 

jednání probíhat a uchazeč se k průběhu pohovoru může vyjádřit. 

3. Dále se uchazeč dozví, že k výběrovému řízení bylo pozváno více uchazečů, a že do 

dalších kol se dostanou ti uchazeči, kteří budou nejvíce vyhovovat zatím spíše 

obecným požadovaným kritériím. 

4. Vedoucí výběrového pohovoru shrne výběrová kritéria pro danou pracovní pozici ve 

společnosti a poté představí uchazeče na základě jeho osobních materiálů výběrové 

komise, účastní-li se. 

 

Uchazeči jsou dále kladeny otázky směřující k prohloubení poznatků o jeho 

odborných znalostech, dovednostech, pracovním výkonu, dosavadních odborných 

zkušenostech, druzích odborných kurzů a kvalifikací a záměrech. Dotazy se také týkají 

uchazečových postojů a přístupů k práci. V prvním kole se jedná spíše o hrubé seznámení 

s uchazečem. 

V další části rozhovoru vedoucí výběrového pohovoru charakterizuje pracovní místo 

nebo funkci a jeho pracovní požadavky a nároky na odpovědnost a výkon. Tím chce firma 

J&K LAB dát uchazeči možnost, aby si ujasnil, o jaké pracovní místo se jedná a jaké jsou 

pracovní podmínky . 

V závěru prvního kola výběrového rozhovoru dostane uchazeč informace  o tom, kdy 

a jakým způsobem mu bude sdělen výsledek výběrového řízení, obvykle je tak učiněno do 3 

až 5 dní od konání osobního výběrového pohovoru. Následně se vedoucí pohovoru 

s uchazečem rozloučí. 

V případě, že je sestavena výběrová komise, porovnávají jednotliví členové své 

názory na uchazeče a na jejich základě je sestaven pořadník uchazečů. 

 

 Do druhého kola výběrového řízení se dostane malá skupinka uchazečů. Průběh je 

v podstatě stejný jako u prvního výběrového kola osobního pohovoru, je však kladen 

mnohem větší důraz na osobní dojem obou účastníků řízení.  

 Vedoucí výběrového pohovoru si znovu ověřuje, na jaké úrovni je uchazečova 

kvalifikace a zda si tuto svou kvalifikaci hodlá dále prohlubovat prostřednictvím odborných 

kurzů a školení. Uchazeč se hlouběji ponořuje do problematiky pracovního místa a filozofie 



 28 

celé firmy vůbec. Z tohoto výběrového kola postupují, jak již bylo zmíněno 2 až 3 kandidáti 

na pracovní pozici.  

 U výběrového řízení na vedoucí posty jsou tito uchazeči pozváni ještě do dalšího, 

třetího, kola výběrového pohovoru. Tehdy uchazeči provádějí psychologické testy a dokládají 

svou kvalifikaci předešlými pracovními zkušenostmi na příkladech řešení určitých 

pracovních situací. 

 

Třetího, a také závěrečného kola pohovoru se účastní jen ti nejlepší a nejvhodnější 

kandidáti, kteří vzešli z předešlých dvou výběrových kol. Zde jim jsou detailně nastíněny 

jejich pracovní zkušenosti, popsány možnosti zvyšování kvalifikace a potřeby splnění dalších 

potřebných kurzů a školení. Přítomna bývá vždy majitelka firmy, která výběr uchazeče 

schvaluje a k výběru se dále vyjadřuje. Dále jsou uchazeči seznámeni s konkrétními 

platovými podmínkami.  

 

Nejvhodnější uchazeč je následně po splnění všech kol výběrového pohovoru 

kontaktován vedoucí laborantkou v případě úseku laboratoře nebo dispečerkou v případě, že 

se jedná o pracovní pozici na úseku Dopravy raněných, nemocných a rodiček a dochází 

k upřesnění dalších potřebných náležitostí týkajících se přijmutí pracovníka do pracovního 

poměru. 

 

2.4.3 Vyhodnocení úspěšnosti personálního výběru zaměstnanců 

 Vzhledem k velice malému počtu přijímaných pracovníků do společnosti J&K LAB 

se hodnocení úspěšnosti personálního výběru neprovádí samostatně, ale v rámci měsíčních  

hodnocení pracovníků ve formě pravidelných porad obou úseků firmy, v souladu s vnitřní 

organizační normou podniku (Příloha č. 4). 

 Ve společnosti J&K LAB jsou pro hodnocení pracovního výkonu používány tři 

hodnotící kategorie: 

 

� Pracovní disciplína 

� Pracovní výkon 

� Zájem o práci 

 

Ve firmě jsou také zavedeny hodnotící stupně, ty se však téměř nepoužívají – vzhle-

dem k velikosti firmy je brán mnohem větší zřetel na ústní hodnocení, které se provádí na 
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pravidelných měsíčních poradách. Systém těchto porad funguje teprve krátce a pouze v úseku 

dopravy, protože byl zaveden při nástupu nového ředitele dopravy v září 2007. 5 hodnotících 

stupňů je tedy používáno pouze při písemném hodnocení zaměstnanců, které, jak již bylo 

zmíněno výše, je velmi ojedinělým případem. Hodnotící stupně společnosti J&K LAB mají 

následující charakter: 

 

� 1 - neuspokojivý 

� 2 - uspokojivý 

� 3 - dobrý 

� 4 -  velmi dobrý 

� 5 - vynikající 

 

Cílem pravidelného hodnocení zaměstnanců je zkvalitňování práce pro společnost 

J&K LAB s. r. o. a sbližování cílů společnosti a jejích zaměstnanců. V posledních letech se 

personální výběr jeví jako úspěšný, protože vybraní pracovníci se v pracovním procesu velmi 

osvědčili, a proto jim byl změněn jejich pracovní poměr z určitého na neurčitý. To se však 

netýká externích pracovníků, kteří místo pracovní smlouvy podepisují dohodu o provedení 

práce. 

 

 

2.5 Přijímání pracovníků ve firmě J&K LAB 

 

 Přijetí nového zaměstnance probíhá na základě uskutečněného řádného výběrového 

řízení, v němž byl uchazeč vybrán ředitelem DRNR nebo vedoucím lékařem a schválen 

majitelkou firmy. Veškeré organizační povinnosti přijetí nového zaměstnance spadají do 

kompetencí vedoucí laborantky nebo dispečerky. 

  

Pracovní smlouvu, která obsahuje všechny zákonem stanovené požadavky připravuje 

externí mzdová účetní. Uzavření pracovního poměru na dobu určitou nebo neurčitou je 

voleno velice individuálně a závisí na rozhodnutí majitele, který rozhoduje na základě 

doporučení obchodního ředitele. 

 Před podpisem pracovní smlouvy je zaměstnanec povinen vyplnit osobní dotazník, 

doložit k němu doklady osvědčující dosažené vzdělání a kvalifikaci, osvědčení o vykonání 
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příslušných odborných kurzů a školení, osvědčení o zdravotní způsobilosti k výkonu 

zaměstnání, výměr důchodu (pokud byl přiznán), platné povolení k pobytu na území ČR 

(pouze cizinci) a v případě potřeby i výpis z rejstříku trestů. Současně je zaměstnanec 

povinen prokázat  ukončení předchozího pracovního poměru a podle zákona doložit 

zaměstnavateli  potvrzení o tom, zda byl u něho nařízen výkon rozhodnutí srážek ze mzdy, 

kterým soudem a v čí prospěch. 

  

Po nástupu na pracovní pozici je nový zaměstnanec povinen zúčastnit se školení 

bezpečnosti práce a školení řidičů. Dále je povinen absolvovat testy pro řidiče Dopravy 

nemocných, raněných a rodiček, jejichž obsahem jsou také psychologické testy, testy pro 

řidiče s právem přednosti v jízdě (jízda se sirénou a zapnutým majákem na střeše sanitních 

vozů). V neposlední řadě je nový zaměstnanec povinen seznámit se s vnitřními předpisy 

společnosti.  

 Vnitřní předpisy společnosti J&K LAB tvoří: 

 

� Řády (organizační, mzdový, kompetenční a skartační) 

� Směrnice 

� Povinnosti řidičů Dopravy raněných, nemocných a rodiček a řidičů záchranářů 

� Povinnosti laboratorních pracovníků 

� Povinnosti vedoucího dopravy 

� Povinnosti vedoucího lékaře laboratoře 

� Přidělení sanitních vozů jednotlivým řidičům a pravidla péče o tyto vozy 

� Povinnosti dispečinku 

 

Vnitřní řád společnosti J&K LAB stanovuje základních vztahů, odpovědnosti a pra-

vomoci zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v souladu s platným 

Zákoníkem práce, na základě kterého je celý vnitřní řád společnosti sestaven. Tento řád 

mimo jiné stanovuje principy hodnocení zaměstnanců apod. Je závazný pro celou organizaci 

a pro všechny pracovníky, kteří jsou k organizaci v pracovním poměru. Veškerá ostatní práva 

a povinnosti pracovníků společnosti, která nejsou pojata do tohoto pracovního řádu, jsou 

upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákoníkem práce a ří-

dícími akty organizace. 
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2.6 Návrhy na zlepšení procesu získávání, výběru a přijímání 

pracovníků 

 

2.6.1 Návrh na zlepšení zadání inzerátu 

 Jako metoda první volby je použita služba Úřadu práce Hodonín. Pro společnost jako 

celek je  důležité, aby systematicky spolupracovala a využívala této služby, přestože odezva 

k většině pracovních pozic není kladná. 

 Jako hlavní metoda získávání pracovníků je zde zcela adekvátně zvolen inzerát. Jeho 

hlavní výhodou je krátká doba, za kterou se poměrně rychle dostane k adresátovi a o volném 

pracovním místě se tak dozví mnohem více lidí než při použití jiných metod. Jako jistá 

nevýhoda se zde ukazuje cena inzerce, ale je důležité si uvědomit, že se jedná o investici 

rentabilní, neboť umožňuje oslovit jen vhodné uchazeče. 

 Pro firmu J&K LAB by bylo vhodné sjednotit formu inzerátu pro všechna média. 

Hlavním bodem je doplnění názvu společnosti, a to z toho důvodu, že inzerovat anonymně 

znamená vzbuzovat v potenciálních uchazečích nedůvěru. Při tvorbě inzerátu by s mělo 

vycházet ze specifikace a popisu pracovního místa a je důležité dané pracovní místo 

prezentovat co nejrealističtěji, detailně a také podpořit inzerci uvedením výhod, protože 

každá jednotlivá pozice ve firmě je úzce specializovaná a na pracovním trhu není dostatečně 

zastoupena. Dále by bylo vhodné doplnit datum, do kterého je možné se hlásit do výběrového 

řízení na danou pracovní pozici. Jednotný návrh inzerátu je uveden v Příloze č.5. 

 Zde vyvstává otázka, zda se inzerát doplněním o výše uvedené skutečnosti stane 

dražším. Mým názorem i přesto je, že v tomto směru není vhodné šetřit, a to obzvláště na 

takových pracovních pozicích, jako je dispečerka, laborantka nebo lékaři. Tyto pracovní 

pozice vyžadují široké spektrum dovedností, kvalifikací a  zkušeností. Proto  by tato forma 

propagace společnosti měla mít prvotní zájem přilákat malé množství kvalitních uchazečů,    

a ne velké množství uchazečů nekvalitních. 

 

 Dále v souvislosti s procesem získávání zaměstnanců pomocí inzerátu doporučuji 

k oslovení potenciálních zájemců o práci použít také metody vývěsek na pracovišti. 

Vzhledem k tomu že J&K LAB sídlí v budově centrální polikliniky v Hodoníně, bylo by 

vhodné využít i vývěsky v jejích prostorách, a to vzhledem k vysoké fluktuaci lidí v tomto 

prostoru. Nejedná se totiž pouze o pacienty ale i o pracovníky s vhodnými zkušenostmi         

a kvalifikací. 
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 Inzerce na internetových stránkách společnosti J&K LAB dle mého názoru také není 

dostatečná. Odkaz na sekci „Volná místa“ je na stránkách firmy již uveden, avšak doposud 

zde společnost aktuální nabídku firemních volných pracovních míst neinzerovala. Prostor pro 

zveřejňování firemních inzerátů na volné pracovní pozice tudíž  již existuje. Navíc by se 

v této sekci měl doplnit odkaz na elektronický formulář, který by uchazeči  umožnil zaregis-

trovat se do firemní databáze externích uchazečů. Uchazeči o práci by tak nemuseli kvůli 

registraci do firemní databáze přicházet přímo na pracoviště společnosti osobně nebo sem 

zasílat své životopisy, ale učinili by tak prostřednictvím internetu. Tímto způsobem by se 

mohli ucházet nejen o konkrétně nabízené pracovní pozice, ale mohli by svoji odbornost a 

kvalifikaci nabízet pro budoucí potřeby vyhledávání nových zaměstnanců na neobsazená 

místa v této společnosti. 

 

2.6.2 Návrh výběrového řízení 

 Na základě analýzy provedené ve společnosti J&K LAB se domnívám, že firma má 

nepoměrně zdlouhavý, komplikovaný systém výběru pracovníků. Jde o stále se rozvíjející     

a prosperující společnost s dobrým postavením na trhu, která přitahuje mnoho kvalitních 

uchazečů o práci, ale také s pracovníky, kteří musí zastávat v takovéto firmě více pracovních 

pozic, a tím je zaviněno dle mého názoru nepřiměřeně zdlouhavé výběrové řízení formou 

pohovoru. V tomto druhu výběrového řízení je obvykle každé ze tří kol založeno na stejném 

principu a neustále se opakujících činností. 

 Níže uvedené návrhy a doporučení budou tedy směřovat především k rozšíření metod 

výběru zaměstnanců a  odstranění nedostatků, včetně zohlednění postavení pracovníka prová-

dějícího výběr ve firmě.  

 

2.6.2.1 Návrh katalogu prací 

 Pro ucelený přehled pracovních míst a specifikaci požadavků těchto pracovních míst 

na pracovníky navrhuji vytvořit ve firmě J&K LAB katalog prací. Ten by měl vycházet 

z analýzy každého daného pracovního místa a byl by rozdělen podle jednotlivých funkcí a 

pracovních pozic v podniku. K těmto pracovním pozicím a funkcím by byly přiřazeny popisy 

pracovních míst  a základní požadavky, které musí každý  zaměstnanec na daném pracovním 

místě splňovat (např. požadovaný druh kvalifikace a školení, požadovaná délka praxe, 

požadované vzdělání, ostatní dovednosti, vlastnosti a schopnosti). Požadavky jsou základem 

pro stanovení výběrových kritérií a míra jejich splnění rozhoduje o výběru konkrétního a 

kvalitního uchazeče o zaměstnání. Tento katalog by dle mého mínění umožnil zkvalitnit a 
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urychlit proces výběru a v neposlední řadě by i obsáhl jednotlivé pracovní povinnosti již 

zaměstnaných pracovníků firmy J&K LAB. 

 

2.6.2.2 Návrh na průběh jednotlivých kol výběrového řízení 

Vzhledem již zmíněné složitosti a neustálému se opakování při všech třech kolech 

výběrového pohovoru navrhuji následující obsah jednotlivých kol výběru: 

 

� Každé jednotlivé kolo by mělo obsahovat úvodní informaci o následném průběhu 

pohovoru, co bude jeho obsahem, že může uchazeč kdykoli pohovor ukončit apod. 

Dále by každé kolo výběru zaměstnanců mělo zahrnovat závěr, ve kterém je shrnut 

průběh pohovoru a uvedeno v jakém časovém rozmezí se uchazeč dozví výsledky. 

� 1. kolo výběrového pohovoru; střední část tohoto výběrového kola by měla obsahovat 

informaci o společnosti a popis pracovního místa a jeho požadavků, dále pak vyplnění 

osobního interního dotazníku společnosti, který slouží k doplnění informací o 

uchazeči. Také by měla být předložena veškerá osvědčení o vzdělání, kvalifikaci, 

absolvovaných kurzech, odbornosti apod. 

� 2. kolo výběrového pohovoru; ve střední části navrhuji provést odborný test, 

sestavený dle odborných požadavků na pracovní místo a také modelovou situaci, kde 

uchazeč ukáže zda je schopen každodenního styku s lidmi, včetně ostatních 

zaměstnanců firmy. 

� 3. kolo výběrového pohovoru; vzhledem k tomu, že se toto výběrové kolo odehrává 

už jen s účastí dvou nejvhodnějších uchazečů, je velmi detailně a konkrétně popsána 

koncepce firmy a pracovní místo. Zaměstnanec provádějící výběr pracovníka provede 

vyhodnocení všech předešlých kol  a doplní další informace. Na základě tohoto 

zhodnocení obou účastníků a jejich zájmu o místo a celkovém přístupu se rozhodne o 

přijetí jednoho z nich. Na osobní dojem by měl být kladen důraz, ale až v poslední 

řadě. 

 

2.6.2.3 Návrh metod použitelných u výběrového řízení 

 Firma J&K LAB dosud nevyužila při výběrovém řízení metody assesment centre. 

Metoda AC je vysoce účinná pokud jde o schopnost předvídat budoucí pracovní výkon 

pracovníků v manažerských funkcích. Jedná se však o metodu vysoce finančně, časově i 

administrativně náročnou. Výhodou pro firmu je jednoznačně vysoká efektivita z hlediska 

získávání vhodných pracovníků. Z výše uvedených důvodů bych firmě doporučila tuto 
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techniku využívat při výběru vhodného kandidáta na vedoucí pozice, především na pozici 

ředitelů Dopravy raněných, nemocných a rodiček a laboratoře, vedoucí laborantky a vedou-

cího řidičů. 

 

2.6.2.4 Návrh hodnocení úspěšnosti procesu získávání a výběru pracovníků 

 Mé poslední doporučení se týká hodnocení úspěšnosti procesu získávání a výběru 

pracovníků. Jak je již uvedeno výše, ve firmě J&K LAB se nepoužívají žádné konkrétní 

ukazatele tohoto hodnocení. Vzhledem ke snadné pochopitelnosti a relativně snadnému 

výpočtu navrhuji používat ukazatel produktivity práce. Vycházím z předpokladu, že když 

firma vybere vhodného uchazeče na určité pracovní místo, tak, vzhledem k jeho odbornosti a 

charakteristikám, by odpovídající schopnost o správné volbě měl mít výkon tohoto 

pracovníka. Ten je možno vysledovat po určité době a pak stanovit, zda je uspokojivý nebo 

ne. Vykazovaná kvalita práce zaměstnanci a jejich výkonnost se pak promítá v celém 

podniku v jeho produktivitě práce. 

 Společností dosahovaná produktivita práce za několik po sobě jdoucích období by se 

porovnala a zjistilo by se, zda má rostoucí nebo klesající charakter. 
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Závěr 

 

 Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu zabezpečování lidských zdrojů v malém 

podniku. K tomuto účelu byla zvolena firma J&K LAB s. r. o. se sídlem v Hodoníně a za-

městnávající 21 pracovníků. Hlavní metodou analýzy bylo  studium personálních dokumentů 

a především konzultace jak s majitelkou firmy, tak i s manažery obou úseků této firmy. 

 V teoretické části bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se analýzy 

pracovního místa, získávání a výběru pracovníků a poslední část je zaměřena na přijímání 

pracovníků. Především jsou zde vyjmenovány a představeny metody získávání a výběru 

pracovníků, a to především z toho důvodu, že mnoho podniků, obzvláště pak malých firem, 

tyto metody dostatečně nevyužívá i přesto, že současné pojetí sociálního potenciálu 

organizace a řízení lidských zdrojů považuje zaměstnance za velmi hodnotný zdroj, jehož 

zabezpečování by se měla věnovat nejvyšší pozornost. 

 Společnost J&K LAB s. r. o. je dynamickou prosperující firmou, která se velmi váží 

svých zaměstnanců a klade důraz na jejich spokojenost. To zejména proto, že se jedná o 

malou firmu, která prosazuje tzv. „přátelskou atmosféru“ mezi svými zaměstnanci, což se 

nejvíce odráží právě při jejich výběru. 

 V praktické části bakalářské práce byl analyzován průběh procesů získávání a výběru 

pracovníků, používané metody a na závěr proces přijímání pracovníků. Z pohovorů se 

zaměstnanci provádějícími zabezpečování lidských zdrojů bylo zjištěno, že firma k získávání 

pracovníků využívá spolupráce s Úřadem práce Hodonín a podává inzeráty do místních a 

oblastních periodik. Výběr zaměstnanců bývá na všech pozicích rozdělen do tří až čtyř kol vý-

běrových pohovorů.  

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a navrhnout firmě J&K LAB s. r. o. dopo-

ručení, která povedou ke zkvalitnění průběhu procesu zabezpečování lidských zdrojů. Tento 

cíl byl splněn především doporučením na zadávání inzerátu při získávání pracovníků, který by 

měl zahrnovat konkrétnější informace a měl by se umístit především na internetové stránky 

firmy a do vhodných médií. Dalšími návrhy bylo zjednodušení a zpřehlednění průběhu všech 

kol výběrového pohovoru a volba metod zde použitelných a  zavedení katalogu prací. 

 Práce se zabývala analýzou dané problematiky pouze v jedné firmě, operující 

především na území okresu Hodonín. Pro rozšíření práce by bylo vhodné provést analýzu i 

v širším spektru firem podobného zaměření a jejich následné srovnání.



 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

a) knihy: 

1. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 

s. ISBN 978-80-247-1407-3 

2. BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední 

firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, a. s. 284 s. ISBN 80-7226-515-3 

3. DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1 

4. DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Grada 

publishng, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3 

5. DOSTÁL, P., SOJKA, Z., RAIS, K. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 

Grada Publishing, 2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1 

6. FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 205 s. 

ISBN 80-7226-515-3 

7. KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A., JAROLÍMOVÁ, J., MATEICIUC, 

A. Sociální potenciál organizace – metodické šablony. Ostrava: VŠB – TU, 2006 

8. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 

978-80-7261-168-3 

9. MIKUŠOVÁ, M. Podnikání v praxi. Ostrava: Arnet On Line, a. s. 2004. 192 s. ISBN 

80-239-3195-4 

10. VEBER J., SRPOVÁ, J. A KOLEKTIV. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. 

Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6 

 

b) další zdroje: 

11. http://business.center.cz 

12. http://www.dittmann.cz/index.php?page=1&title=V%EDtejte... 

13. http://www.gate2biotech.cz/ziskavani-zamestnancu 

14. http://www.jaklab.cz 

15. http://www.psych-inform.cz 

16. časopis HR management 

17. časopis Chief Information Officer Magazine 

18. časopis Moderní řízení 



 

Seznam zkratek 

 

aj.  a jiné 
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atd.  a tak dále 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DRNR  Doprava raněných, nemocných a rodiček 

např.  na příklad 

obr.  obrázek 

PC  personal computer 

popř.  popřípadě 

příp.  případně 

resp.  respektive 

SEKK  systém externí kontroly 

SŠ  střední škola 

tab.  tabulka 

tel.  telefon 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaný 
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Příloha č. 2 
 
 
Text inzerátu na volné pracovní pozice: 
 
 
 
 
 
Přijmeme řidiče sanitního vozu pro pracoviště v Hodoníně. Práce na hlavní PP. Požadujeme 
řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení min. 2 roky. Praxe v oboru a profesní osvědčení 
vítány. Tel.: 518344897 od 7.00 do 15.00 
 
 
 
 
Přijmeme samostatného pracovníka pro divizi likvidace odpadů. Pracoviště Hodonín. 
Požadujeme SŠ vzdělání, řidičský průkaz skupiny B. Znalost práce na PC, dobré 
komunikativní vlastnosti. Tel.: 518344897. od 7.00 do 15.00 
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