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      This bachelor thesis is focused on human resources management. The main 

problems are recruitment and selection of the new employees in the companies. The first part 

of this thesis is focused on understanding of  the teoretical knowledges and important terms of 

this part of human resources management, for example external and internal sources of the 

new employees recruiment, methods of the recruitment ect. Next part of this thesis reports on 
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company PSP Engineering in Přerov, Czech Republic. In the end of this work are projected 

new methods and solutions, that  lead along to inovation of the deficiencies.   
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ÚVOD 
 

Lidské zdroje (LZ)  jsou nejcennější a v rozvinutých tržních podmínkách zpravidla  

i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti podniku. Lidské zdroje 

uvádí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání. 

Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)  je jednou z nejdůležitějších oblastí celého 

podnikového řízení. Tvoří tu část podnikového řízení, která  je zaměřena na vše, co se týká 

člověka v pracovním procesu, tzn. jeho získávání, formování, fungování, jeho pracovních 

schopností, pracovního chování apod. 

Podstatou ŘLZ je řízení lidí takovým způsobem, který vede ke zvýšení výkonnosti 

zaměstnanců v organizaci. 

Jednou z nejdůležitějších oblastí ŘLZ je problematika získávání a výběru nových 

pracovníků. Získávání pracovníků je proces, jehož hlavním úkolem je zajistit podniku 

potřebné pracovní síly. Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních 

zdrojů, informování o volných pracovních místech v podniku, v jednání s uchazeči, 

v získávání informací o uchazečích a v administrativním zabezpečení všech těchto činností. 

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

během  procesu získávání pracovníků, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen 

požadavkům na danou pracovní pozici, ale přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů 

v pracovní skupině i v celém podniku.  

      

Každá společnost, která chce v dnešní době obstát na trhu a navíc být i úspěšná, musí 

mít takové zaměstnance, kteří ji k danému úspěchu svým pracovním nasazením a  pílí 

dovedou.  
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1    POJETÍ PROCESU A METOD ZÍSKÁVÁNÍ  NOVÝCH   

      ZAMĚSTNANCŮ V ODBORNÉ LITERATUŘE  
        

Cílem řízení lidských zdrojů (ŘLZ) je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím zaměstnanců úspěšně plnit své cíle. Proto právě získávání a výběr uchazečů  

o zaměstnání v podniku je jednou z nejdůležitějších a nenáročnějších úloh každého 

personalisty. Hlavním cílem je získat takové množství kvalitních pracovníků, které je žádoucí 

pro uspokojení potřeby podniku.                         

V ŘLZ se lze často setkat s nedostatkem, kdy je procesu získávání nových pracovníků 

věnováno méně pozornosti než samotnému výběru, avšak získávání je neméně důležitý 

proces, protože získáváním je určen vzorek uchazečů, kteří později projdou procesem výběru. 

 

1.1  Fáze získávání a výběru pracovníků 

Proces získávání a výběru pracovníků je vhodné podle Armstronga [1] rozdělit do tří 

fází, a to na definování požadavků, přilákání uchazečů a v neposlední řadě pak samotný výběr 

uchazečů. 

        

Definování požadavků na pracovníka 

Prvním krokem v procesu získávání pracovníků je přesná specifikace a popis 

pracovního místa. Ty jsou následně zdrojem potřebných základních informací sloužících 

k sestavení inzerátů, pro informování zprostředkovatelských agentur a pro hodnocení 

uchazečů. V každé definici pracovního místa je třeba uvést požadavky na vzdělání a praxi a 

také  přehled schopností a dovedností. Na základě těchto skutečností budou uchazeči 

posuzováni při výběrovém pohovoru. 

Specifikace pracovního místa (specifikace požadavků na pracovníka) může být dle 

Armstronga [1] sestavena z následujících bodů: 

• odborné schopnosti – v tomto bodě je třeba definovat, co uchazeč musí znát a  

být schopen dělat při plnění svého zaměstnání a také  uvést zvláštní  

požadované dovednosti a vlohy, 

•  požadavky na chování a postoje – zde jsou uvedeny typy chování, které jsou 

požadovány pro úspěšnému výkonu zaměstnání,           

• odborná příprava a výcvik – v této části je nutno definovat požadované  
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povolání, odbornost či vzdělání, které by měl uchazeč splňovat,  

• zkušenosti a praxe – v tomto bodě je třeba definovat požadovanou délku 

praxe, 

• zvláštní požadavky – tento bod je třeba definovat v případě, že uchazeč bude 

muset uspět v určitých oblastech, např. zavádět nové systémy či hledat nové 

zákazníky, 

• vhodnost pro organizaci – hlavním cílem je, aby byl uchazeč schopen 

přizpůsobit se podnikové kultuře, 

• další požadavky – je třeba uvést speciální požadavky (cestování, neobvyklá 

pracovní doba nebo proměnlivé pracoviště), 

• možnost splnit očekávání – zde je uvedena míra, v jaké může organizace 

splnit očekávání uchazečů. 

 

V tomto bodě je třeba se vyhnout největšímu nebezpečí, které při tvorbě specifikace 

pracovního místa hrozí, a to nadhodnocení požadované kvalifikace a schopností. Stanovení 

nereálně vysokých požadavků na uchazeče vede ke snížení počtu zájemců o danou pozici. 

Podhodnocení požadavků může být stejně nebezpečné, ale dochází k němu méně často. 

 

Přilákání uchazečů  

Na základě výše definované specifikace pracovního místa (požadavků na pracovníka) 

nastává druhá fáze získávání a výběru zaměstnanců, a to přilákání uchazečů. To je v první 

řadě záležitostí rozpoznání, vyhodnocení a využití nejvhodnějších zdrojů potenciálních 

uchazečů. Konkrétní postup záleží na situaci v organizaci a na vnějším trhu práce, tzn. jak 

snadno nebo naopak obtížně lze vhodné kandidáty na volnou pozici získat.   

 

1.2  Zdroje používané při získávání nových pracovníků 

Kandidáty na obsazení volných pracovních pozic lze získat ze dvou zdrojů, a to buď 

z interních (z řad vlastních pracovníků) nebo externích (na trhu práce mimo organizaci).  

               

 Interní zdroje 

Vlastní pracovníci jsou přirozených zdrojem pro výběr kandidátů na uvolněnou  

pozici, který by měl být využit přednostně zejména v těchto případech: 
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• v organizaci, ve které je uplatňován kariérní systém řízení lidských zdrojů 

(tj. systém, kdy je pracovník přijímám bez jednoznačného určení pracovního 

místa a jeho konkrétní pracovní zařazení záleží především na potřebách 

organizace), 

• kariérní systém jako takový není uplatňován, ale jsou zpracovávány 

kariérové plány pro jednotlivé pracovníky a na toto uvolněné místo je 

dlouhodobě připravován pracovník zpravidla zařazený na nižším stupni. 

Hlavní výhodou získávání zaměstnanců z interních zdrojů je kladný dopad na motivaci 

a morálku (firma dává pracovníkům možnost vlastního rozvoje a postupu). Dalšími 

nespornými výhodami je to, že uvolněná místa se naplňují rychleji a také získávání 

zaměstnanců z interních zdrojů je levnější než vnější získávání. Je třeba také zmínit nevýhody 

tohoto typu získávání zaměstnanců, a to především omezené pronikání nových přístupů a 

názorů od zaměstnanců zvenku, dále pak to, že zaměstnanci se na lepší pozice dostanou  

„za zásluhy“ a v neposlední řadě může snaha o lepší pozici vést mezi zaměstnanci 

k nepřiměřenému soutěžení. 

 

Externí zdroje  

Možnost získávání pracovníků z externích zdrojů se využívá především v případech, 

kdy jsou vyčerpány vnitřní možnosti získávání, anebo je pro určitý druh práce lepší hledat 

osobu s charakteristickými znaky lišícími se od těch, které mají potenciální uchazeči z firmy.  

Vnější zdroje mají oproti vnitřním jisté výhody. Největším přínosem pro firmu jsou 

zkušenosti a znalosti nově příchozích zaměstnanců, které s sebou přináší z předchozích 

zaměstnání.  Další výhodou je také širší možnost výběru zaměstnanců než v případě zdrojů 

vnitřních.  Nelze také opomenout značné nevýhody externích zdrojů, a to především vyšší 

náklady na získání nových pracovníků a také je třeba počítat s delší dobou na zapracování a 

adaptaci zaměstnanců v novém prostředí.  

 

1.3   Možnosti přilákání nových zaměstnanců 

Pro získávání uchazečů z externích zdrojů je možné využít některé z těchto metod: 

• inzerování, 

• využívání externích služeb (outsourcing), 

• e-recruitment, 

• veletrhy pracovních příležitostí, 
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• headhunting, 

• vzdělávací zařízení. 

Při volbě způsobu získávání pracovníků je třeba zvažovat následující tři kritéria. První 

z nich jsou náklady, které je třeba vynaložit na získání nových pracovníků. Dále je třeba 

uvážit rychlost, se kterou je možné získat pracovníky a v neposlední řadě pak 

pravděpodobnost získání dobrých uchazečů.  

     

1.3.1 Inzerování 

Inzerování je nejčastěji užívanou metodou k přilákání nových pracovníků. Před 

použitím této metody je nutné si řádně rozmyslet, zda je inzerování skutečně nezbytné.  Je 

třeba zvážit všechny alternativní způsoby a prověřit, především na základě zkušeností, zda je 

nelze použít. Také je třeba uvažovat, zda-li není vhodnější využít služeb zprostředkovatelské 

agentury nebo poradenské firmy specializované na získávání pracovníků. 

Cílem inzerování by mělo být upoutat pozornost potenciálních zaměstnanců. Inzerát 

by měl zaujmout a oslovit více  než inzeráty jiných zaměstnavatelů. Dále by měl atraktivním  

a zajímavým způsobem sdělovat informace o pracovním místě, podniku, podmínkách 

zaměstnání a požadované kvalifikaci. Poselství inzerátu musí být sděleno způsobem, který 

upoutá nejen oči, ale také přiměje lidi přečíst inzerát až do konce. To by mělo vést 

k dostatečnému počtu odpovědí od vhodných uchazečů. 

Při tvorbě obsahu inzerátu je třeba si dát pozor na zákony vyspělých zemí.  

Za nezákonnou diskriminaci je považováno upřednostňování uchazeče určitého pohlaví 

(s výjimkou pracovních míst, které mohou vykonávat pouze muži nebo ženy). Je třeba se také 

vyvarovat diskriminaci osob určité rasy, národnosti či etnické skupiny. Zvláštním problémem 

je také uvádění věkové hranice uchazečů, kterou lze uvádět pouze v případech, kde je to zcela 

odůvodnitelné (např. při výkonu těžké fyzické práce nebo v ozbrojených složkách). 

K dosažení výše uvedených cílů inzerování je dle Armstronga [1] nezbytné 

podniknout níže uvedené kroky: 

• analýzu požadavků, možných zdrojů a rysů pracovního místa, 

• rozhodnout, co kdo bude dělat, 

• správně zvolit typ inzerátu, 

• věnovat dostatečnou pozornost psaní textu inzerátu, 

• volbu vhodného média, 
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• vyhodnotit odezvy na inzerát, 

• zhodnotit úspěšnost inzerátu. 

 

Analýza požadavků, možných zdrojů a rysů pracovního místa   

Před uveřejněním inzerátu na danou pracovní pozici je třeba analyzovat předchozí 

úspěšnost či neúspěšnost inzerování a zjistit tak, jaký inzerát přináší žádoucí efekt a jaký 

nikoliv. 

V první řadě je nutné stanovit, kolik pracovních míst a v jakém časovém horizontu je 

třeba obsadit. V dalším kroku je třeba zvážit, odkud lze vhodné uchazeče získat, tj. v jakých 

podnicích, zaměstnáních či vzdělávacích institucích tito lidé jsou. Na závěr je nutné definovat 

pracovní podmínky na daném pracovním místě, tzn. určit mzdu a zaměstnanecké výhody.   

 

Rozhodnutí, co kdo bude dělat 

Pokud firma plánuje větší nábor pracovníků, je vhodné se zamyslet nad použitím 

služeb specializované inzertní agentury. Ta může poskytnout své zkušenosti při zpracování 

náležité podoby a obsahu inzerátu, navrhnout styl a připravit vhodnou úpravu textu. Navíc 

také může poradit způsoby, jak za pomocí ilustrací a speciálních prostředků dosáhnout 

vhodného vizuálního efektu. Agentura může také pomoci s výběrem vhodných médií pro 

umístění inzerátu. Pokud se firma rozhodne využít služeb inzertní agentury, je třeba nejprve 

řádně prověřit její zkušenosti s inzerováním volných pracovních pozic, nechat si předložit 

některé příklady její práce a sehnat si reference o této agentuře od jejich předchozích 

zákazníků. Dalším důležitým krokem je osobní setkání s lidmi, kteří budou na inzerci 

pracovat. S nimi je třeba prodiskutovat metody, které budou agenturou použity. 

  

Typy inzerátu 

Standardní sloupcové inzeráty jsou nejlevnější variantou inzerce, jsou však vhodné pro 

nabízení nižších funkcí, méně kvalifikovaných nebo rutinních prací. Jsou umístěny mezi 

ostatní inzeráty ve sloupci, mají standardní podobu, neobklopuje je žádný volný prostor. 

Neobsahují odrážky ani odstavce.  

Dalším typem jsou částečně nestandardní inzeráty. Jejich cena je stále přijatelná a 

mohou být mnohem účinnější než klasické sloupcové inzeráty. Tyto inzeráty jsou zařazené 

pod příslušným záhlavím inzertní části novin nebo časopisů. Mívají nadpis psán odlišnými 

typy písma, jsou členěny do odstavců a obsahují odrážky. Aby inzerát zaujal čtenáře na první 

pohled, je kolem textu ponechán prázdný prostor. 
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Posledním typem jsou plně nestandardní  inzeráty. Jsou drahé a používají se většinou 

při získávání pracovníků pro pracovní pozice manažerů a vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

Mají vždy individuální podobu  podle návrhu inzerenta nebo specializovaného poradce pro 

inzerci. Lze v nich použít libovolný typ písma a ilustrací. Tyto inzeráty bývají orámované a 

mohou být umístěny i mimo obvyklou inzertní část novin a časopisů. 

 

Psaní textu inzerátu 

Nejjednodušší a nejobvyklejší postup je umístit název práce (pracovního místa)  

do hlavičky inzerátu a vytisknout ho výrazným typem písma. Pro upoutání pozornosti je 

vhodné uvést výši platu (pokud stojí za uvedení) a samozřejmě další hmotné výhody, které 

firma nabízí (mobilní telefon, automobil apod.). Naopak je třeba se vyvarovat formulací typu 

„plat přiměřený věku a zkušenostem“ nebo např. „plat dohodou“. Tyto formulace vyvolávají 

v uchazečích nejistotu a zrazují je od zájmu o danou pozici, protože bývají většinou vnímány 

tak, že je plat buď tak nízký, že se jej podnik bojí zveřejnit a nebo sama firma má platovou 

politiku tak nepromyšlenou, že nemá představu, jaký plat je schopna nabídnout. 

Dále by měl být v inzerátu uveden název podniku.  Pokud chce firma zůstat 

v anonymitě, je nutné použít služeb zprostředkovatele. Do inzerátu je důležité vložit všechny 

informace, které by mohli zvýšit zájem potencionálních zájemců o danou pozici, a to např. 

perspektivy kariéry apod. Je třeba definovat podstatné charakteristiky pracovního místa (v 

podobě stručného popisu toho, co bude třeba na dané pracovní pozici dělat, popis rozsahu a 

škály činností. 

Požadovaná kvalifikace a zkušenosti musí být uvedeny tak věcně, jak jen to jde. Při 

psaní požadavků na pracovníka je ideální zvolit střední cestu, tzn. nemá smysl nadsazovat 

požadavky, ale ani uvádět zkreslené a zbytečně podhodnocené požadavky.  Nemá také smysl 

přesně specifikovat požadavky na praxi a zkušenosti, protože to se vždy mění od uchazeče 

k uchazeči. 

Inzerát by měl končit informací, jak by se měl pracovník o zaměstnání ucházet 

(telefonicky, písemnou odezvou a nebo osobně přijít na personální oddělení podniku).  

      

Volba média, ve kterém bude inzerát zveřejněn 

Při tomto kroku je třeba mít na paměti, že inzerce v médiích je poměrně nákladnou 

záležitostí, zejména v celostátních denících či v televizích. 

Mezi nejčastěji používaná média pro inzerování patří tisk, rozhlas, televize a 

v současné době již i internet. Pro nalezení vhodného média lze opět požádat o pomoc firmu 
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specializovanou na inzerci, která je schopna poradit, jaká média jsou nejvhodnější pro dané 

typy volných pozic a také informovat o cenách inzerce v jednotlivých médiích. 

Výběr deníků závisí na typu volné pracovní pozice. Pro získávání manažerů a 

specialistů jsou nejvhodnější prestižní tiskoviny. Celostátní deníky a populární časopisy jsou 

užitečné při získávání takových pozic, jako např. obchodních zástupců, techniků nebo 

prodejců.  K získání řadových úředníků a dělníků je ideální využít možností lokálních 

tiskovin. Odborné časopisy lze použít jako doplněk k celé náborové kampani. 

Při inzerování je třeba dbát na to, aby se vícekrát neopakovalo (především ne 

periodicky) uveřejnění stejného inzerátu v tomtéž médiu. To by mohlo vést ke snížení zájmu 

uchazečů. Není také vhodné a přínosné inzerovat v sobotním či nedělním vydáním tiskovin.   

Jak již bylo výše zmíněno, dalším médiem pro inzerování je také internet. Při použití 

tohoto média je třeba zvážit fakt, že bude existovat spousta uchazečů, zejména starších, kteří 

nepoužívají internet a mohou být nejlépe získání pomocí tradičních médií. Proto je vhodné 

použít současně několik médií najednou. 

 

Vyhodnocení odezvy na inzerát 

Pro zjištění efektivnosti a inzerátu ve srovnání s vynaloženými náklady je třeba 

analyzovat míru odezvy. Nejvhodnějším způsobem náklady na inzerci přepočíst na jednu 

odezvu na inzerát. 

 

1.3.2   Využívání externích služeb (outsourcing) 

V mnoha firmách je zažitý názor, že není třeba využívat k hledání nových pracovníků 

zprostředkovatelských agentur nebo poradců, jelikož tato metoda stojí moc peněz. 

Neuvědomují si, že s pomocí agentury může být hledání mnohem rychlejší a jednodušší. 

Často je možné ušetřit čas i peníze a tím se toto řešení stává ekonomičtější. 

Mezi nejčastěji vyhledávanou pomoc při získávání nových pracovníků patří využití 

zprostředkovatelských agentur.  Ty jsou obvykle rychlé a efektivní, ale finančně náročné. 

Agentury si mohou za získání pracovníka účtovat částku ve výši 15% ročního platu na dané 

pozici. Je náročné najít agenturu, která by vyhovovala nárokům organizace a pracovala za 

rozumnou cenu. 

Další možností pomoci je využití služeb poradenských firem zaměřených na získávání 

pracovníků. Pomoc těchto firem spočívá v inzerování, provádění pohovorů s uchazeči a 
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v předvýběru. Nabízejí odborný přístup a snižují pracnost získávání nových zaměstnanců. 

Další výhodou je také to, že pokud si organizace přeje, může zůstat v anonymitě. 

 

1.3.3  E-recruitment 

E-recruitment je metodou získávání nových pracovníků, při níž jsou využívány 

prostředky založené na počítačových sítích, jako je firemní, veřejnosti přístupná, internetová 

stránka nebo veřejnosti nepřístupná intranetová stránka.  

Hlavní výhodou e-recruitmentu je ušetření nákladů na inzerci, ale také společnost 

takto poskytuje uchazečům mnohem více informací, které lze snadno aktualizovat. Je zde také 

poskytnut mnohem větší prostor pro vytvoření lákavé nabídky zaměstnání (v tisku je na 

inzerát vyhrazeno dané místo, na vlastních stránkách firma věnuje pro inzerci maximální 

možný prostor).  

                      

1.4  Výběr nových pracovníků 

Procesy získávání a výběr nových pracovníků jsou společně úzce spjaty. Oba tyto 

procesy jsou klíčovými fázemi formování podnikové pracovní síly. 

 Kritéria výběru ovlivňují zdroje získávání pracovníků a také obtížnost získávání. 

Množství uchazečů pak ovlivňuje kvalitu i proces výběru. Je-li málo uchazečů, je výběr 

nového zaměstnance na danou pozici obtížnější.  

Proces výběru pracovníků, jeho kvalita a přiměřenost použitých metod, má rozhodující 

význam pro to, jaké pracovníky bude mít podnik k dispozici.  

Stejně jako při získávání nových zaměstnanců lze u procesu výběru využít některých 

z následujících metod: 

• životopis, 

• dotazník, 

• pohovory, 

• testy pracovní způsobilosti, 

• assessment centre. 

Životopis 

Posuzování pracovní způsobilosti jednotlivých uchazečů podle životopisu patří mezi 

velmi oblíbené metody výběru pracovníků. Zpravidla se ale používá v kombinaci s některou 

další metodou. 
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Dotazník 

Dotazník zpravidla vyplňují uchazeči o zaměstnání ve všech větších organizacích. U 

pracovních míst, která vyžadují méně kvalifikovanou práci, se často stává dotazník 

rozhodující metodou výběru vhodného pracovníka.  

 

Pohovory 

Pro výběr nových pracovníků lze použít následující typy pohovorů: 

• individuální pohovor, 

• pohovorové panely, 

• výběrová komise. 

 

Individuální pohovor je nejběžnější metodou výběru pracovníků. Jde vlastně o diskusi 

mezi čtyřma očima, která poskytuje ideální možnosti osobního kontaktu. 

Pohovorové panely jsou založeny na rozhovoru skupiny dvou a více lidí společně 

s uchazečem o zaměstnání. Nejobvyklejší je, že skupinu (panel) tvoří personalista společně 

s liniovými manažery. Tazatelé pak mohou společně diskutovat o svých dojmech o 

uchazečově chování během pohovoru. 

Výběrová komise je oficiálnějším a obvykle větším pohovorovým, pověřeným orgány 

podniku, protože existuje více stran, které mají zájem o výběr. Nevýhodou je, že výběrové 

komise bývají nakloněné výřečným a sebejistým uchazečům, ale přitom mohou přehlédnout 

jejich slabiny.  

  

Testy pracovní způsobilosti 

Výběrové testy se používají za účelem získání podrobnějších a spolehlivějších 

informací o úrovni inteligence, charakteristikách osobnosti, schopnostech a vlohách uchazeče. 

Mezi testy způsobilosti se řadí testy: 

• inteligence, 

• schopností, 

• potenciálních schopností. 
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Assessment centre 

Tato metoda se používá především v případě uchazečů o manažerské pozice. Je 

založena na sérii simulací typických manažerských pracovních činností, při nichž se testuje 

pracovní způsobilost uchazečů o manažerskou funkci. Jejich pomocí lze také hodnotit 

pracovní výkon stávajících manažerů. 

Assessement centre používá postupy zahrnující skupinové i individuální úkolu. 

Protože se k posuzování používají simulované ukázky práce, praktické každodenní problémy 

manažerů, výsledkem je poměrně přesná předpověď budoucího pracovního výkonu. 
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2 CHARAKTERISTKA FIRMY, ANALÝZA SOUČASNÉHO                  

   STAVU 
 

Tato bakalářská práce byla zpracována na základě podkladů a informací poskytnutých 

firmou PSP Engineering, a.s. se sídlem v Přerově. Tato firma byla založena zakladatelskou 

listinou dne 6. 12. 1994 jako akciová společnost  a vznikla zapsáním do Obchodního rejstříku 

soudu v Ostravě dne 1. 1. 1995. Společnost má základní kapitál ve výši 501 056 000 Kč. 

        

2.1  Historie firmy 

Dějiny strojírenství v Přerově sahají až do roku 1852, kdy v Přerově vznikla firma 

Heinik-Mendl, zabývající se výrobou převodů a třecích spojek. V roce 1951 byly založeny 

Přerovské strojírny s výrobním programem technologií pro výrobu stavebních hmot a roku 

1990 došlo k transformaci této společnosti na akciovou společnost.  V roce 1995, současně se 

vznikem holdingového uspořádání skupiny Přerovských strojíren, vznikla společnost PSP 

Engineering (PSP/ENG). Ta převzala roli významného dodavatele investičních celků na 

výrobu stavebních hmot a úprav nerostných surovin. V roce 1998 byla k PSP Engineering 

připojena výrobní divize a tím zajištěna možnost komplexního plnění zakázek pomocí 

vlastních zdrojů. O rok později došlo k navýšení základního jmění společnosti PSP 

Engineering na současných 501mil. Kč. V témže roce došlo k vyhlášení konkurzu na 

společnost a k likvidaci několika dceřiných společností. 

 

2.2  Současná situace 

PSP/ENG je významným dodavatelem strojů a kompletních závodů pro průmysl 

výroby stavebních hmot. Zabývá se konstrukcí a technologiemi pro výrobu cementáren, 

vápenek, drtíren a třídíren lomového kamene. Firma dále nabízí pokročilá řešení v oblastech 

pyroprocessingu (kalcinace, výpal), mletí, drcení a třídění a  v oblasti dopravy materiálu. 

Hlavní činností firmy je zajišťování a kompletace investičních celků v oblasti 

technologií pro výrobu cementu. Dále firma nabízí své výrobní kapacity ke kooperaci 

(poskytuje své výrobní možnosti ostatním podnikům, které nemají dostatečně velké stroje pro 

opracování prostorově náročných dílců).   
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Základem výrobního procesu v PSP/ENG je zpracování projektové a konstrukční 

dokumentace, zajištění subdodávek a prací, vlastní výroba strojů a zařízení, koordinace 

průběhu prací na realizaci obchodního případu, provedení zkušebního provozu a zajištění 

následných garančních oprav. Toto reprezentuje 95% výnosů společnosti. 

Firma také disponuje významnými know-how v oblasti systémů na výpal cementu a 

vápna- předehřevu, výpalu, chlazení, oblasti mlecích agregátů, vzduchoproudovému tření, 

třídění a také drtící a třídící techniky. 

Dne 24.1.2003 byl podepsán soubor smluv na prodej balíku akcií (99,9%) společnosti 

PSP/ENG, ve vlastnictví společností Tarpa Securities B.V. a Přerovské strojírny a.s., 

společnosti PSP Beteiligung Gmbh a veškerých aktiv ve vlastnictví společnosti Přerovské 

strojírny (nemovitý majetek), ochranná známka apod. společnosti PSP/ENG. Podpisem těchto 

smluv formálně končí konkurzní řízení Přerovských strojíren týkající se aktiv a akcií 

společnosti PSP/ENG, probíhající od roku 1999. Finanční zdroje pro PSP/ENG poskytla 

společnost PSP Beteiligung Gmbh se sídlem v Neustadtu poblíž Hanoveru. Ta je sesterskou 

společností IKN Gmbh, která je specializovaným dodavatelem chladičů slínku pro 

cementárenský průmysl. PSP/ENG dodává kompletní pecní a mlecí systémy pro 

cementárenský průmysl. 

 

Vedení společnosti PSP Engineering a. s. přijalo v současné době teze, ze kterých 

vychází další strategie rozvoje společnosti: 

 

1. Být respektovanými dodavateli investičních celků a kusových strojů s vlastním    

    know-how v oblasti výrobu cementu, vápna a zpracování nerostných surovin. 

2. Být mezinárodní společností se sebevědomými, odborně zdatnými a samostatnými  

    pracovníky, kteří se dovedou pohybovat po celém světě, protože jsou jazykově i         

    odborně zdatní. 

3. Být spolehlivým a dlouhodobým partnerem svých zákazníků. 

4. Zaměřit se na vývoj klíčových agregátů a v nich dosahovat špičkových parametrů. 

5. Splňovat všechny požadované mezinárodní standardy, např. normy ISO, EC, také  

    s ohledem na životní prostředí. 

6. Dát možnost k naplnění osobních ambic každému zaměstnanci, který se o to aktivně  

    přičiňuje a přejímá osobní zodpovědnost. 

7. Být oporou pro své zaměstnance a umožnit přiměřené příjmy závislé na pracovním  

výkonu. 
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8. Vytvářet a vyžadovat důstojné pracovní podmínky, tvůrčí a plodnou atmosféru na  

    pracovišti. 

2.3  Lidské zdroje v PSP/ENG 

Vedení společnosti PSP/ENG klade důraz především na vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb, a to jak na technickou dokumentaci, tak i samotnou výrobu strojních 

zařízení. Toho však nelze dosáhnout bez kvalitních lidských zdrojů.  

Firma PSP/ENG je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. 

V současné době zaměstnává přes 730 pracovníků všech profesí. Na obr. 1 je znázorněno 

procentuelní rozdělení zaměstnanců do jednotlivých profesí. 
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Obr.1  Procentuelní zastoupení jednotlivých pracovních pozic v PSP/ENG 

 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že díky převažující výrobní činnosti firmy jsou 

nejpočetnější skupinou zaměstnanců dělníci.  
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3 ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB ĚR NOVÝCH PRACOVNÍKŮ V PSP/ENG   
 

Proces získávání a výběru nových pracovníků je ve společnosti PSP/ENG chápán jako 

rozsáhlý proces, jehož cílem je nalezení nejvhodnějšího kandidáta, který splňuje základní 

požadavky (vzdělání, zkušenosti, apod.) na danou pozici. 
Problematikou získávání a výběru nových zaměstnanců se v PSP/ENG zabývá 

personální úsek. Tento úsek je přímo podřízen generálnímu řediteli společnosti a slouží pro 

celou firmu. Jeho hlavní činností je realizace a řízení personální politiky s cílem zajistit 

dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců. Úsek personalistiky má celkem 10 

zaměstnanců.  

Na obr. 2 je znázorněna činnost personálního útvaru v procesu získávání pracovníků.  

 
 
 

 
 
 
Popis a specifikace prac. míst                                                                Počet jednotlivých prac. míst, která 
                                                                                                               mají být v určitém období  obsazena 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                         

                                                               

                                         Soubor vhodných uchazečů                

 

  

 

Obr. 2  Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získávání a výběrem 

nových pracovníků v PSP/ENG 

Analýza  Personální plánování 

Získávání pracovníků 

Inzerování Outsourcing Spolupráce se školami E-recruitment Veletrhy pracovních příležitostí 

Výběr uchazečů 
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3.1 Specifikace a popis pracovního místa v PSP/ENG 

V procesu získávání nových pracovníků představují popisy pracovních míst důležitou 

fázi získávání potřebných informací pro rozhodnutí, koho danou nabídkou oslovit a jaké 

metody k tomu zvolit, popřípadě jaké dokumenty od uchazečů požadovat. Analýzy a popisy 

pracovních míst jsou jednou z klíčových personálních činností. Databáze všech pracovních 

míst je ve firmě PSP/ENG vedena v elektronické podobě.  

Struktura a popis pracovních míst musí být v souladu s organizační strukturou 

společnosti PSP/ENG, ustanoveními organizačního řádu a ostatní předpisovou dokumentací. 

Popisy pracovních míst se zpracovávají na každé pracovní místo (viz příloha 1) ve 

společnosti PSP/ENG, tedy i na pracovní místa obsazená.  

Popisy pracovních míst se aktualizují průběžně při každé změně, tzn. při 

organizačních změnách, změnách jazykových požadavků na zaměstnance, pracovní náplně 

apod. Popisy pracovních míst musí být ve firmě PSP/ENG v aktuálním stavu.  Za jejich obsah 

a aktualizaci odpovídají vedoucí útvarů na všech stupních řízení.    

Jak již bylo výše zmíněno, popis pracovního místa zpracovává příslušný vedoucí 

střediska, na kterém se dané místo nachází, a schvaluje ředitel úseku. Vedoucí zaměstnanci a 

personalisté využívají popisy pracovních míst zejména při personálním plánování, získávání, 

výběru a rozmísťování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců apod. Popis 

pracovního místa zpracovává v konečné podobě personální útvar.  

Mezi základní údaje, uvedené ve specifikaci pracovního místa ve firmě PSP/ENG, 

patří 

• název pracovního místa, 

• základní údaje, 

• požadavky na zaměstnance, 

• podmínky práce, 

• ekonomické podmínky, 

• popis pracovní činnosti. 

 

Název pracovního místa 

Společně s názvem je každému pracovnímu místu přiřazeno identifikační číslo 

útvarem Lidských zdrojů. Toto číslo slouží k přehlednější a rychlejší orientaci v databázi 

podniku. 
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Základní údaje 

Mezi základní údaje patří 

• středisko - čtyřmístné číslo střediska podle schválené ekonomické struktury, 

• název útvaru,  

• funkce (profese) - podle sborníku pracovních činností, 

• délka adaptace - doba potřebná k zapracování nového zaměstnance, uvádí se 

v měsících, 

• personální záloha – zde je třeba uvést „ano“ nebo „ne“ podle toho,  zde je vhodné na 

pracovní místo připravovat personální zálohu. 

 

Požadavky na zaměstnance 

Mezi základní požadavky na zaměstnance (volnou pracovní pozici) patří: 

• stupeň vzdělání, 

• obor vzdělání, 

• další vzdělání, 

• praxe,  

• legislativní požadavky, 

• počítačová gramotnost, 

• jazykové znalosti, 

• specifické požadavky, 

• zdravotní stav. 

 

Stupeň vzdělání 

Uvede se jeden z následujících stupňů vzdělání, požadovaný na dané pracovní pozici: 

- základní, 

- vyučení, 

- vyučení s maturitou, 

- úplné střední všeobecné, 

- úplné střední odborné, 

- vyšší odborné, 

- bakalářské, 

- vysokoškolské. 
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Obor vzdělání 

V tomto bodě je třeba uvést rámcové zaměření studijního či učebního oboru, např. 

strojírenství a strojírenská výroba, ekonomika apod. Pokud se uvede, že nezáleží na oboru 

vzdělání,  je pak nezbytné vyplnit oblast specifických požadavků. 

 

Praxe 

Počet let praxe, které firma vyžaduje na dané volné pozici, závisí na tarifním stupni a 

stupni vzdělání. 

 

Legislativní požadavky 

Uvedou se všechny požadavky na kvalifikaci vyplývající z legislativy, např. vazačský 

průkaz, řidičský průkaz, apod. 

 

Počítačová gramotnost 

V této části je třeba definovat všechny požadavky na počítačové znalosti a dovednosti, 

např. WORD, EXCEL, apod. Při popisu pracovního místa „projektant“ a „konstruktér“ je 

třeba také definovat přesné požadavky na znalost grafických programů, používaných při 

tvorbě výkresové dokumentace. 

 

Jazykové znalosti 

Jazykové znalosti jsou v současné době jednou z nejdůležitějších informací uvedenou 

při popisu pracovní pozice. Firma PSP/ENG je společností, která se zaměřuje také na 

zahraniční trhy. Proto především u projektantů, konstruktérů a obchodníků je vyžadována 

znalost alespoň jednoho světového jazyka (především anglického). Na každé pozici je 

vyžadován jeden ze 3 stupňů požadovaných znalostí: 

 

I. stupeň je řazen na úroveň  mírně pokročilí, tj. znalost základní, běžné frazeologie a 

základní gramatiky cizího jazyka. Prokazuje se dokladem o úspěšném absolvování kurzu 

v jazykové škole nebo dokladem o složení maturitní zkoušky, je-li prospěch z cizího jazyka 

alespoň dobrý, nebo dokladem o složení zkoušky z cizího jazyka při studiu na vysoké škole, 

je-li prospěch při této zkoušce alespoň velmi dobrý. 

 
II. stupeň je úrovní středně pokročilí,  tj. znalost běžné i odborné profesní  frazeologie 

a dobrá znalost všeobecné gramatiky cizího jazyka, schopnost plynulého  samostatného 
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projevu a konverzace na běžná a základní odborná témata z dané profese. Uchazeč musí být 

schopen samostatné četby běžných a odborných textů s pomocí slovníků a samostatné 

koncepce jednoduchého písemného projevu. Prokazuje se dokladem o úspěšném absolvování 

kurzu v jazykové škole nebo dokladem o složení maturitní zkoušky, je-li prospěch z cizího 

jazyka výborný, nebo dokladem o složení zkoušky z cizího jazyka při studiu na vysoké škole, 

je-li prospěch při této zkoušce výborný. 

        

III. stupeň znalostí je úroveň pokročilí, tj. znalost běžné i odborné frazeologie, 

dokonalá znalost gramatiky cizího jazyka, schopnost pohotového překladu do mateřského i 

cizího jazyka a schopnost dokonalého, samostatného ústního i písemného projevu na 

všeobecná i odborná témata z dané profese. Prokazuje se dokladem o úspěšném absolvování 

kurzu v jazykové škole nebo dokladem o složení všeobecné státní jazykové zkoušky nebo 

dokladem o ukončení studia na vysoké škole v zahraničí s příslušným cizím vyučovacím 

jazykem. 

 

Specifické požadavky 

V tomto bodě je třeba definovat  specifické požadavky, nutné pro výkon  práce na 

pracovním místě, např. autorizace, atesty, apod.  

 

Zdravotní stav 

Uvede se ”zdravý” nebo ”osoba se zdravotním postižením”. Smyslem tohoto bodu  je 

označit pracovní místa, která je možno obsadit zaměstnanci se zdravotním postižením. 

 

Podmínky práce 

V této části popisu a specifikace pracovního místa je třeba přesně definovat jednotlivé 

podmínky práce, a to zejména: 

 

Pracovní doba 

Ve firmě PSP/ENG je u dělnických profesí  v popisu pracovního místa uvedena běžná 

pracovní doba, u ostatních pracovních pozic pak pracovní doba pružná. 
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Směnnost  

V tomto bodě je třeba uvést, zda se jedná o práci v jednosměnném, nebo vícesměnném 

provozu. 

 

Prevence 

V analyzované společnosti je u většiny pracovních pozic uvedena prevence běžná. 

 

Rizikové faktory  

Mezi nejběžnější  rizikové faktory patří hluk, vibrace,  apod. 

 

Ekonomické podmínky 

Mezi ekonomické podmínky, které musí být uvedeny v popisu pracovního místa patří: 

• forma mzdy, 

• tarifní stupeň, 

• příplatky za prostředí. 

 

Forma mzdy 

Zde je třeba uvést, zda se jedná o smluvní hodinovou nebo smluvní měsíční mzdu. 

 

Tarifní stupeň 
Uvede se  tarifní stupeň na daném pracovním místě, který musí být v souladu se 

Sborníkem pracovních činností. Zaměstnanec nemusí dosáhnout tohoto tarifního stupně.  

 

Popis pracovní činnosti 

Pro řádný popis pracovní činnosti je třeba přesně definovat: 

• číslo a název funkce, 

• pracovní činnost, 

• odpovědnost, 

• pravomoc. 
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Číslo a název funkce – profese a tarifní stupeň 

Číslo a název funkce musí být v souladu se skutečným zařazením zaměstnance 

uvedeným v jeho pracovní smlouvě, resp. v dohodě o změně pracovní smlouvy. 

 

Pracovní činnost 

Neuvádí se výčet povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů a 

norem upravujících vztah zaměstnanců k zaměstnavateli, ale uvádí se tento závazný text: 

„Vedle všeobecných činností uvedených pro tuto funkci v pracovní smlouvě a v 

souladu s organizačním a pracovním řádem společnosti, včetně odpovědnosti v systému 

jakosti, vykonává zaměstnanec tyto činnosti:  

01 až XX  - uvedou se  činnosti nebo jejich dílčí části, kterými zaměstnanci zabezpečují 

plnění úkolů  příslušného útvaru stanovené organizačním řádem a další činnosti, které 

stanovuje zaměstnanci jeho přímý nadřízený.  

  

Odpovědnost       

V případě, že zaměstnanec má hmotnou odpovědnost, uvede se rozsah a předmět 

odpovědnosti.   

  

Pravomoc 

Uvedou se pravomoci delegované na zaměstnance dle organizačního řádu a 

předpisové dokumentace společnosti.   

 

3.2 Přilákání uchazečů o pracovní pozice ve firmě PSP/ENG 

Firma PSP/ENG využívá k získávání nových zaměstnanců jak interní tak externí 

zdroje. Interních zdrojů se využívá především u dělnických pozic. Projektanti a konstruktéři 

jsou nejčastěji přijímány z externích zdrojů. V ojedinělých případech se stává, že výborní 

pracovníci z řad konstruktérů jsou povýšeni na pozici projektant. Hlavním důvodem je to, že 

do společnosti přináší nové myšlenky a nápady, které získali v jiných firmách. Celkově mezi 

nově přijímanými zaměstnanci převažují ti, kteří byli získáni z externích zdrojů. 
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3.2.1 Uchazeči o zaměstnání v PSP/ENG získaní z interních zdrojů 

V případě interních zdrojů je ve firmě dodržován následující postup. Stávající 

zaměstnanci se mohou o volné pracovní pozici ve firmě dozvědět z nástěnek umístěných na 

chodbách a také z firemního intranetu. Poté se musí zaměstnanec informovat na personálním 

oddělení na podrobnější informace o volné pracovní pozici. Jedním z nejdůležitějších hledisek 

je především to, jestli bude zaměstnanec uvolněn ze své současné pozice. O tom rozhodují 

vedoucí jednotlivých skupin a vedoucí celého oddělení. 

 

3.2.2 Externí zdroje získávání nových pracovníků v PSP/ENG 

Pro získávání uchazečů z externích zdrojů využívá firma PSP/ENG následujících 

možností: 

• inzerování, 

• využívání externích služeb,  

• e-recruitment, 

• veletrhy pracovních příležitostí, 

• vzdělávací zařízení, 

• jiné způsoby získávání. 

       

  Inzerování       

Společnost PSP/ENG informuje o volných pracovních pozicích ve všech typech médií.        

K inzerci v tisku využívá čtvrteční přílohu deníku MF Dnes. Inzerát je zpracován v barvách 

firmy (červeno-modrý) a je stejné velikosti jako inzeráty ostatních firem (viz příloha 2). 

Pro inzerování v televizi využívá firma PSP/ENG regionální vysílání kabelové 

televize, pomocí kterého oslovuje uchazeče zejména z Olomouckého regionu.           

Nejvíce se v současné době osvědčilo inzerování na stránkách Úřadu práce. Pomocí 

této metody jsou nejčastěji nalezeni zájemci o dělnické pozice.    

 

Využívání externích služeb 

Firma PSP/ENG využívá služeb dvou pracovních agentur. Pomocí agentury jsou 

hledáni nový pracovníci především na obsazení dělnických pozic. 

Postup hledání nových pracovníků při využití pracovní agentury je následující. 

Oslovená agentura vytvoří inzerát na základě podkladů dodaných firmou PSP/ENG 

(především je třeba dodat přesnou specifikaci pracovního místa, v níž jsou uvedeny všechny 
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potřebné údaje, které jsou požadovány po uchazeči.. Tento inzerát umístí agentura na své 

internetové stránky. Z vlastní databáze uchazečů o zaměstnání  a z obdržených odpovědí na 

inzerát vytvoří předvýběr odpovídajících uchazečů o volnou pracovní pozici. Životopisy 

vhodných uchazečů poté zašle personálnímu oddělení firmy PSP/ENG. Zde jsou roztříděny a 

doručeny jednotlivým  vedoucím úseků, kteří jsou odpovědni za přijímání nových pracovníků. 

 

E-recruitment 

Firma využívá k oslovení uchazečů svých internetových stránek, které jsou přístupné 

široké veřejnosti. Zde může získat každý uchazeč o zaměstnání v podniku podrobné 

informace o volné pracovní pozici. 

Pro stávající zaměstnance je ve firmě k dispozici vnitřní intranet, ke kterému nemá 

širší veřejnost přístup. Zde mohou zaměstnanci sledovat volné pozice, které by pro ně mohli 

znamenat jisté povýšení na lepší pozici. 

 

Vzdělávací zařízení 

Firma se snaží zaujmout nabídkami zaměstnání nejen absolventy, ale i studenty 

vysokých škol (VŠB Ostrava, VUT Brno). K oslovení studentů využívají inzerátů umístěných 

na stránkách daných vysokých škol. Firma také studentům nabízí spolupráci při tvorbě 

bakalářských a diplomových prací zaměřených na strojírenství. 

 

Veletrhy pracovních příležitostí 

Na veletrhu pracovních příležitostí se prezentovala firma PSP/ENG pouze jednou. 

Tato metoda propagování firmy se neosvědčila. 

 

Jiné způsoby získávání nových pracovníků 

Firma motivuje své stávající zaměstnance k hledání nových pracovníků. Nabízí 

finanční odměnu za získání nového pracovníka. 

 

3.3  Výběr nových pracovníků ve firmě PSP/ENG 

Úkolem výběru pracovníků ve firmě PSP/ENG je rozpoznat, který ze získaných 

uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům volného 

pracovního místa. Vzhledem k tomu, že získávání a výběr pracovníků jsou úzce propojené a 

získávání se orientuje nejen na vnější, ale i na vnitřní zdroje pracovních sil, uplatňuje se výběr 
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a jeho metody nejen při přijímání nových pracovníků, ale i při obsazování volných pracovních 

míst v PSP/ENG z řad stávajících pracovníků firmy.   

 

Ve firmě PSP/ENG probíhá proces výběru zaměstnanců následujícím způsobem: 

nejprve jsou podle životopisu vybráni uchazeči, o které má firma zájem. V další fázi jsou 

vybraní pozváni k osobnímu pohovoru, během kterého se již rozhodne, zda vyhovují nárokům 

na dané pracovní místo a jsou s nimi dojednány všechny detaily týkajícím nástupu.  

Proces získávání a výběru nových pracovníků probíhá vždy stejným způsobem 

v následující struktuře: 

• přilákání (oslovení) uchazeče, 

• prozkoumání životopisu, 

• výběr podle informací získaných v životopisu, 

• pozvání k pohovoru, 

• osobní pohovor, 

• zhodnocení kvalit uchazeče, 

• rozhodnutí o přijetí. 
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4    VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU   
 

Vyhodnocení analýzy procesu získávání a výběru nových zaměstnanců bude 

rozděleno do následujících částí: 

• specifikace a popis pracovního místa, 

• přilákání uchazečů o pracovní pozice, 

• výběr nových pracovníků. 

 

Specifikace a popis pracovního místa 

Ve firmě PSP/ENG je nejdůležitější fází procesu získávání pracovníků shromáždění 

všech potřebných informací o příslušném pracovním místě. Tento úkol mají personalisté 

velmi dobře propracovaný.  Popisy pracovních míst jsou zpracovány tak, aby bylo zřejmé, 

koho nabídkou práce oslovit, komu ji adresovat, jaké metody získávání zvolit, jaké 

dokumenty od uchazečů požadovat a jakých kritérií použít ve fázi předvýběru a posléze ve 

vlastním procesu výběru.  

Zpracování specifikace a popisu pracovního místa je natolik důsledné, že není potřeba 

se ním v další části této práce zabývat. 

 

Přilákání uchazečů o pracovní pozice 

Nejpoužívanější metodou získávání nových pracovníků je inzerování. Přestože 

inzerování je finančně nákladné a je mu personalisty věnována velká pozornost, lze nalézt 

některé nedostatky.  

Mezi nejvýraznější nedostatky patří:  

• zcela chybějící informace v inzerátu,  

• zpracování inzerátu v ne příliš zajímavé formě, 

• méně efektivní volba sdělovacích prostředků. 

 

V inzerátu zcela chybí následující informace: 

• detailní popis volné pracovní pozice, 

• požadovaná délka praxe (pokud praxe není požadována, je vhodné doplnit „i pro 

absolventy“), 

• uvedení pracovních podmínek, 

• možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, 
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• kontaktní osoba, 

• jaké dokumenty má uchazeč o zaměstnání zaslat, 

• jak a do kdy se má o danou pozici ucházet. 

 

Dalším způsobem oslovení nových pracovníků se ověřila metoda spolupráce s úřady 

práce.  

Nevýhodou této metody je poněkud omezený výběr z uchazečů registrovaných na 

úřadech práce. Jde většinou o osoby s nižší kvalifikací nebo z nějakého důvodu jinak obtížně 

umístitelné osoby.  

 

Z dlouhodobého hlediska je nejúčinnější spolupráce s personálními agenturami. 

Nejenže personální agentury samy inzerují na vlastních webových stránkách, ale také aktivně 

napomáhají vlastnímu výběru uchazečů tím, že při osobním pohovoru od zájemců získají 

potřebné informace, poté provedou samotný předvýběr a personalistům firmy zašlou vhodné 

kandidáty na volnou pozici. Tím je personálnímu útvaru mimo jiné ušetřena práce s výběrem 

uchazečů.  

 

Výběr nových zaměstnanců 

Výběr nových zaměstnanců je zařízen tak, že personální útvar předá životopisy 

vhodných uchazečů technickému řediteli pro uchazeče na pozice technické a mistrům ve 

výrobě pro dělnické pozice. Tento způsob výběru se dle mého názoru jeví jako méně vhodný.  

Při výběru nových zaměstnanců je znát neorganizovanost, která vyplývá z osobní 

neúčasti personalistů při pohovorech s jednotlivými uchazeči. 
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5   NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH       

      PRACOVNÍKŮ 
 

V procesu získávání a výběru nových pracovníků ve firmě PSP/ENG je třeba zlepšit 

především dvě fáze, které vyplynuly z analýzy současného stavu, a to přilákání uchazečů a 

samotný výběru uchazečů. V případě specifikace a popisu pracovního místa není třeba 

provádět žádné změny, protože tato část je velmi dobře propracována.  

 

5.1 Návrhy na změny použití metod přilákání nových uchazečů 

Jak již bylo výše zmíněno, nejčastěji užívanou metodou přilákání uchazečů ve firmě 

PSP/ENG je inzerování, především v tisku. 

Inzerát v tisku by měl obsahovat: 

• pracovní podmínky (směnnost, mzda, apod.), 

• doplnění pokynů pro uchazeče,  

• možnosti dalšího vzdělání a rozvoje,  

• zdůraznění některých zaměstnaneckých výhod, 

• poutavější vizuální sestavení inzerátu.  

 

Inzerát v tisku by měl být sestaven a designován tak, aby svým vzhledem zaujal 

uchazeče na první pohled. Jednou z nejdůležitějších informací pro uchazeče, která na 

současném inzerátu zcela chybí, je definování pracovních podmínek (platové rozmezí a 

pracovní režim). Dále je třeba stávající inzerát doplnit o pokyny pro uchazeče, z nichž 

nejdůležitější je platnost inzerátu (tj. datum, do kterého musí být poslán životopis uchazeče).  

V inzerátu je také třeba zmínit možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání, jako např. 

jazykové kurzy, školení aj. Vhodné je také doplnit pro uchazeče nejzajímavější možnosti 

z široké nabídky flexibilních zaměstnaneckých výhod (důchodové a životní připojištění, 

stravenky apod.). 

V případě inzerování v televizi je třeba se zamyslet nad efektivitou tohoto typu 

inzerování. Bylo by vhodnější investovat ušetřené peníze za inzerci v regionální televizi do 

rozšíření inzerování v regionálních tiskovinách.  
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Další metodou získávání pracovníků je outsourcing. Využívání pracovních agentur je 

sice finančně nejnáročnější, ale současně jednou z nejefektivnějších metod získávání nových 

uchazečů. Je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou správně nastaveny podmínky a požadavky 

mezi firmou a agenturou. Agentura zasílá do firmy pouze životopisy uchazečů, kteří splňují 

všechny podmínky na volnou pracovní pozici. Je ale možné, že mezi odmítnutými uchazeči 

může být někdo, kdo nesplňuje některou z podmínek, ale přesto by mohl být na dané pozici 

úspěšný. 

 

Firma PSP/ENG používá jako další metodu přilákání pracovníků e-recruitment. 

V tomto případě je třeba zcela změnit vzhled i obsah inzerátu zveřejněného na internetových 

stránkách firmy [12]. Paradoxně inzerát na internetových stránkách firmy obsahuje mnohem 

méně informací než inzerát v tisku. Na základě analýzy současného stavu je třeba 

v současném inzerátu doplnit následující základní informace: 

 

• detailní popis volné pracovní pozice, 

• chybí požadovaná délka praxe (pokud praxe není potřebná, je vhodné doplnit „i pro 

absolventy“), 

• zcela chybí uvedení pracovních podmínek (výše platu, pracovní doba, směnnost apod.) 

• možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje, 

• v inzerátu není uvedena žádná kontaktní osoba a také chybí aktivní odkaz pro kontakt, 

• není uvedeno, jaké dokumenty má uchazeč zaslat, 

• chybí pokyn pro uchazeče, jak a do kdy by se měl o danou pozici ucházet. 

 

Dalším způsobem přilákání nových pracovníků je účast na veletrzích pracovních 

příležitostí. Jak již bylo zmíněno, firma PSP/ENG se prezentovala na pracovním veletrhu 

pouze jednou a prezentace nebyla úspěšná (nepodařilo se zaujmout nové pracovníky). Jednou 

z hlavních příčin neúspěchu je konání pracovního veletrhu v Brně. Veletrhu se zúčastnili 

především uchazeči z Brna a okolí, pro které nabídka firmy sídlící v Přerově nebyla 

dostatečně lukrativní.  

         

Základem úspěchu firmy na trhu práce je dostat se do obecného podvědomí širší 

veřejnosti. Proto se jako velmi účinný způsob oslovení uchazečů jeví prezentace firmy na 

školách (střední i vysokých).  
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V případě středních škol je vhodné zaměřit se zejména na střední průmyslové školy 

strojnické a odborná učiliště se sídly v Přerově (v současné době již existuje spolupráce ve 

formě umístění studentů na praxi), Prostějově a Olomouci.  

Střední průmyslové školy strojnické je vhodné oslovit z důvodu získání absolventů na 

technické pozice, jako např. konstruktér či projektant. Na těchto pracovních pozicích je nutná 

znalost práce s grafickými programy, které se užívají při konstruování a tvorbě výkresové 

dokumentace. Absolventi těchto škol jsou také vybaveni základními znalostmi technického 

kreslení, grafických programů (AutoCad a ProEngineer) a jazykovými znalostmi. 

Pro obsazení dělnických pozic je vhodné oslovit již zmiňovaná Odborná učiliště, 

především absolventy učebních oborů zámečník, svářeč, kovoobráběč a nástrojař.  

Jak již bylo výše zmíněno, firma PSP/ENG se prezentuje na stránkách dvou 

moravských vysokých škol, a to VŠB-TU Ostrava a VUT Brno. Na stránkách těchto univerzit 

jsou umísťovány inzeráty na volné pracovní pozice. V tomto případě by bylo vhodné doplnit 

současné inzeráty na webových stránkách o osobní prezentaci firmy (v podobě firemního 

stánku) přímo na půdě jednotlivých univerzit.  

VŠB-TU Ostrava také každoročně v březnu pořádá veletrh pracovních příležitostí 

Symbióza, který je určen především studentům 5. ročníků (potencionálním uchazečům o 

zaměstnání). Firma by se jako jeden z největších zaměstnavatelů přerovského regionu  měla 

této akce účastnit a u svého stánku prezentovat výrobní program a všechny volné pracovní 

pozice. 

     

5.2 Zefektivnění procesu výběru nových zaměstnanců 

Z analýzy současného stavu vyplynulo, že v procesu výběru nových zaměstnanců je 

potřeba provést několik zásadních změn. Personalista by měl být klíčovou osobou, která řídí 

pohovor s každým uchazečem.  

 

K zefektivnění procesu výběru nových zaměstnanců byl navržen vývojový diagram 

(obr. 3). 
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Obr. 3  Postup PÚ při obdržení žádosti o pracovní místo 
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Dále je třeba při výběru zaměstnanců provést následující změny:  

• vytvořit jednotný dotazník pro uchazeče o zaměstnání,  

• změna personálního obsazení při osobních pohovorech, 

• změna typu pohovoru. 

 

Dotazník uchazeče o zaměstnání ve firmě PSP/ENG  

V současné době je od uchazečů o zaměstnání vyžadován pouze životopis. 

Personalista se často setkává s problémem, kdy uchazeči zapomínají do životopisu uvést 

všechny náležitosti, které má profesní životopis obsahovat.  

V tomto případě je pro ucelení požadovaných informací o uchazečích vhodné využít 

nově vytvořeného dotazníku uchazeče pro zaměstnání (viz příloha 3).  

 

Změna personálního obsazení při osobních pohovorech 

Nejpodstatnější změnou je, že celý pohovor by měl zajistit a vést personalista. Ten by 

měl dále rozhodovat o tom, která další osoba se zúčastní jednotlivých pohovorů. V případě 

dělnických pozicí si přizve mistry jednotlivých oddělení, kteří svojí účastí zabezpečí to, aby 

byl uchazeč prověřen i v oblasti praktických znalostí a dovedností. Při pohovoru s uchazeči o 

technické pozice (konstruktér, projektant, obchodník) by měl být přizván generální ředitel a 

vedoucí útvaru, pod který volná pozice spadá.  

 

Změna typu pohovoru 

Změny typu pohovoru vyplývají z personálního obsazení zástupců firmy při 

pohovorech. Nelze tedy využívat typu pohovoru 1+1 (rozhovor mezi čtyřma očima). 

Efektivnější metodou je forma panelového pohovoru, kdy personalista s odborníkem mohou 

po ukončení pohovoru společně konzultovat chování, rychlost reakcí a vystupování uchazeče.  
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení procesu získávání nových pracovníků a 

jeho kvality v PSP Engineering, a. s. Přerov a návrh případných opatření vedoucí k jeho 

zkvalitnění.  

Na základě analýzy současného stavu, která byla zaměřena na všechny fáze procesu 

získávání nových zaměstnanců (specifikace a popis pracovního místa, přilákání nových 

uchazečů a samotný výběr uchazečů) byly zjištěny některé nedostatky v jednotlivých 

oblastech.  

V případě specifikace a popisu pracovního místa není třeba navrhovat žádné změny, 

protože tato oblast získávání nových pracovníků je personalisty velmi důsledně propracována.  

Na rozdíl od specifikace pracovního místa byly v metodách přilákání nových uchazečů 

nalezeny drobné nedostatky, především v oblasti inzerování a celkové prezentace podniku. 

Tyto nedostatky je možné vyřešit vytvořením nového inzerátu, prezentací firmy na akcích 

pořádaných vysokými školami a pracovních veletrzích. 

Zásadní nedostatky byly zjištěny při analýze současného stavu výběru nových 

pracovníků. Pro lepší orientaci personalistů v materiálech od uchazečů byl vytvořen jednotný 

dotazník pro uchazeče o zaměstnání. Dále byla navržena změna v personálním obsazení 

zástupců firmy při pohovorech.  

 

Tato práce poukazuje na možnost využití nových metod v oblastech získávání a 

výběru nových zaměstnanců a přináší nové návrhy dokumentů pro zjednodušení a 

zefektivnění práce personálního útvaru.  
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