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Úvod 

 

Řízení lidských zdrojů je strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho 

nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují, a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace. 

 

Lidský kapitál organizace tvoří lidé, kteří v ní pracují, a na kterých závisí úspěšnost 

podnikání. Tento kapitál lze považovat za prvořadé bohatství organizace a podniky, aby 

zajistili své přežití a růst, musejí do tohoto bohatství investovat. Cílem řízení lidských zdrojů 

je zabezpečit, aby si organizace získala a udržela potřebné kvalifikované, oddané a dobře 

motivované pracovní síly M. Armstrong,( 2007). 

 

Disponovat správnou osobou, na správném místě a ve správný okamžik je velice důležité pro 

každou společnost. Pracovníci jsou nezbytnou součástí pro rozvoj firmy a její prosperitu. Mít 

ve své firmě opravdu ty nejlepší pracovníky, na které je spolehnutí, ty, kteří plní normy, jsou 

všeobecně prospěšní, firmě zůstávají věrni, dodržují nastavená pravidla a jsou kdykoliv 

ochotní, to nebývá častým jevem a pravděpodobnost, že získáme a vybereme takového 

pracovníka,  záleží především na vedení podniku a personálním útvaru. 

 

Personální útvar, jež je součástí řízení lidských zdrojů se specializuje nejen na získávání a 

výběr pracovníků, ale i na další významné činnosti jako je personální plánování, řízení 

talentů, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

péče o pracovníky a všechny další činnosti týkající se zaměstnaneckých vztahů. 

 

Cílem mé práce je posoudit stávající stav v oblasti získávání a výběrů pracovníků ve firmě 

BLANCO CZ a na základě získaných informací navrhnout možná zlepšení tohoto 

personálního procesu. 

 

 

 

 

 

 



1 Získávání a výběr pracovníků 

 

Předpokladem potvrzovaným praxí řízení lidských zdrojů je to, že lidé jsou klíčovým zdrojem 

organizace a výkon organizace v rozhodující míře závisí právě na nich. Personální útvar, 

nebo-li útvar lidských zdrojů se specializuje na řízení a rozvoj lidí v organizaci. Úlohou 

personálního útvaru je umožnit organizaci dosáhnout jejích cílů tím, že jí předkládá podněty, 

intervenuje, poskytuje rady a podporu ve všem, co se nějak týká pracovníků. Základním cílem 

je zabezpečit, aby organizace vytvářela personální strategie, politiku a praxi, které efektivně 

poslouží všemu, co se týká zaměstnávání a rozvoje lidí a vztahů existujících mezi 

managementem a pracovníky. Personální útvar může hrát hlavní roli při vytváření prostředí a 

podmínek, které umožní lidem, aby co nejlépe využívali své schopnosti a realizovali svůj 

potenciál, jak ku prospěchu organizace, tak ke svému vlastnímu užitku M. Armstrong, (2007).  

 

Personální útvar se specializuje na činnosti jakými jsou vytváření a rozvoj organizace, 

personální plánování, řízení talentů, řízení znalostí, vzdělávání a rozvoj, odměňování, vztahy 

s pracovníky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, získávání a výběr pracovníků, péče o 

pracovníky, personální správa, záležitosti rovného zacházení a řízení rozmanitosti a všechny 

další záležitosti týkající se zaměstnaneckých vztahů. Vzhledem k tomu, jak jsou kvalitní a 

spolehliví lidé pro podnik důležití, jsem si zvolila téma týkající se získávání a výběru 

pracovníků. 

 

Pro každou firmu je velmi důležité, aby měla potřebný počet  schopných a kvalitních 

zaměstnanců, tím se rozumí takoví, kteří mají určité znalosti, dovednosti a pozitivní vztah 

k práci.  

 

 

 

 

 

 



1.1 Proces získávání a výběru 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, kteří jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. Existují tři fáze získávání a výběru pracovníků 

M. Armstrong, (2007): 

 

1. Definování požadavků – příprava popisů a specifikací pracovního místa, 

rozhodnutí o požadavcích a podmínkách zaměstnání 

2. Přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců 

3. Vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy. 

 

Podle J. Koubka (1997) je získávání pracovníků činnost, která má zajistit, aby volná pracovní 

místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to 

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu. Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který 

z uchazečů o práci v podniku, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat. 

 

1.2 Proces definování požadavků a získávání zaměstnanců 

 

Prvotním základem pro optimální proces získávání zaměstnanců je znalost jednotlivých 

pracovních míst, znát jejich přesnou povahu, specifikaci, pro koho jsou vhodná. 

 

Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním vhodných 

zaměstnanců a na ně navazujícím výběrem zaměstnanců  znázorňuje následující schéma podle 

J. Babicové, (2000): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Proces získávání zaměstnanců 

 

Vlastní proces získávání zaměstnanců se skládá z několika na sebe navazujících kroků 

J.Babicová, (2000): 

1) Identifikace potřeby získávání zaměstnanců  

2) Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst  

3) Identifikace zdrojů uchazečů  

4) Volba metod získávání zaměstnanců  

 

Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

Prvním a základním krokem v procesu získávání zaměstnanců je identifikace potřeby 

zaměstnanců. Firma si musí stanovit, zda potřebuje nové zaměstnance, v jakém počtu, a to vše 

by mělo být v souladu s personálním plánem. Identifikace potřeby musí probíhat v určitém 

předstihu, aby se podniku nestalo, že najednou opustí své pracoviště deset zaměstnanců, 

z důvodu odchodu do důchodu. Základem, aby k takovým situacím nedocházelo jsou různé 

plány výroby, investic a z těch by měli  personalisté, společně s manažery vycházet při 

odhadu počtu potřebných pracovníků. Neméně důležité je provádět různé prognózy 

potřebného počtu zaměstnanců a sledování fluktuace a pohybu pracovních sil. 

 

Analýza pracovních míst Personální plánování 

Popis a specifikace 
pracovních míst (povaha 

práce, pracovní podmínky, 
požadavky na zaměstnance) 

Počet jednotlivých 
pracovních míst, která mají 

být v určitém období 
obsazena 

Získávání zaměstnanců 
Zdroje, metody, dokumenty, 

odpovědné osoby 

Soubor vhodných uchazečů 

Výběr zaměstnanců 



Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst 

Již samotný název vypovídá, že se jedná o další navazující  krok, ve kterém musí být jasně 

specifikováno pracovní místo. Musí být přesně definována práce, která má být vykonávána na 

tomto pracovním místě, pracovní podmínky a požadavky na pracovníka.  

 

Specifikace požadavků na pracovníka může být sestavena podle následujících bodů M. 

Armstrong, (2007):  

 

1) Odborné schopnosti – co daný jedinec musí znát a být schopen dělat při plnění 

příslušné role, včetně zvláštních požadovaných vloh a dovedností. 

2) Požadavky na chování a postoje – typy chování požadované k úspěšnému výkonu 

role, a které budou ve vztahu k základním hodnotám a soustavě schopností organizace, 

aby se při výběru pracovníků zajistilo, že budou odpovídat kultuře organizace. Je však 

třeba také zahrnout informaci, která se konkrétně týká dané role, a která by měla být 

vytvořena na základě analyzování charakteristik stávajících pracovníků, kteří tuto roli 

vykonávají efektivně. Při definování požadavků na chování je možné odvodit 

informaci o požadavcích na postoje, tj. jaké postoje budou mít pravděpodobně za 

následek vhodné chování a úspěšný výkon. 

3) Odborná příprava a výcvik – požadované povolání, odbornost, vzdělání nebo 

výcvik, které by měl uchazeč splňovat. 

4) Zkušenosti, praxe – zejména ve stejném oboru nebo v podobné organizaci; dosud 

vykonávané činnosti a úspěšnost v nich, které by svědčily o budoucím úspěšném 

vykonávání práce. 

5) Zvláštní požadavky – tam, kde úlohou držitele pracovního místa bude uspět 

v určitých oblastech, např. nacházet nové trhy a zákazníky, zlepšovat prodej nebo 

zavádět nové systémy. 

6) Vhodnost pro organizaci – podniková kultura (např. formální nebo neformální) a 

schopnost uchazečů v ní pracovat a přizpůsobit se jí. 

7) Další požadavky – cestování, neobvyklá pracovní doba, proměnlivé pracoviště, pobyt 

mimo bydliště pracovníka. 

8) Možnost splnit očekávání uchazeče – míra, v jaké může organizace splnit očekávání 

uchazečů, pokud jde o možnosti kariéry, vzdělávání, jistotu zaměstnání. 

 

 



Identifikace zdrojů uchazečů 

Firma si musí stanovit, zda uchazeče bude vybírat z vlastních zdrojů, tedy přesunem 

pracovníka z jednoho pracovního místa na druhé v rámci své organizace, nebo zvolí výběr 

uchazečů z vnějších zdrojů, tedy pracovníky nové, zvenčí, nezatížené firemní slepotou. Jako 

poslední možnost, kterou může zvolit, je kombinace obou předchozích typů. 

 

Volba metod získávání zaměstnanců 

Posledním krokem pro firmu je určit vhodný způsob přilákání uchazečů na volné pracovní 

místo. Tedy jakým způsobem dá potencionálním uchazečům o práci na vědomí, že organizace 

nabízí volné pracovní místo.  

 

1.3 Vnit řní, vnější a kombinované zdroje získávání zaměstnanců 

V procesu získávání vhodných zaměstnanců stojí proti sobě dvě strany: 

1. organizace se svou potřebou LZ 

2. potencionální uchazeči o práci – ti, kteří hledají vhodné zaměstnání. 

 

V závislosti na užitých zdrojích existuje několik typů získávání zaměstnanců J. Bláha, (2003): 

 

Zdroj Typ získávání 

● Vlastní firma � Vnitřní 

● Sdělovací prostředky nebo jiné podniky 

● Zprostředkovatelské agentury 

● Školy a univerzity 

● Úřady práce 

 

 

� Vnější 

 

● Vnitřní a vnější zdroje � Kombinovaný 

 

Tab. 1.1  Typy zdrojů získávání zaměstnanců 

 

Získávání z vnitřních zdrojů 

Jedná se o situaci, kdy přemisťujeme (přesouváme) pracovníky v rámci organizace z jednoho 

pracovního místa na druhé. 

 

 



Vnitřní LZ jsou J. Babicová, (2000): 

- pracovní síly vytvořené v důsledku technického rozvoje, 

- zaměstnanci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké výroby, či jinými organizačními 

změnami (nadbyteční zaměstnanci), 

- zaměstnanci, kteří mají zájem o změnu pracovního místa. 

 

Výhody zvolení pracovníků z vnitřních zdrojů: 

Mezi výhody tohoto způsobu, se řadí zejména: 

 - uvolněná místa se zaplňují rychleji, 

 - jedná se o levnější způsob, než vnější získávání, 

- pracovníci si uvědomují, že firma jim dává možnost osobního rozvoje, postupu, tím  

se zvyšuje i motivace zaměstnanců, 

 - daná organizace už zná lépe silné a slabé stránky zaměstnance  a naopak, 

 - je zde lepší návratnost investic do vzdělání, školení vložených do zaměstnanců. 

Nevýhody:  

 - obtížnější průniky nových myšlenek, přístupů a názorů od zaměstnanců zvenku, 

- na významná místa se mohou dostat zaměstnanci z důvodu jen, že jsou v organizaci 

delší dobu, toto může vést k následující nevýhodě, a to, že 

- pracovníci mohou začít mezi sebou nepřiměřeně soutěžit, to může vést ke snížení 

morálky na pracovišti, 

- mohou být povyšováni pouze do určité pozice. 

 

Získávání z vnějších zdrojů 

Jedná se o osoby, které přicházejí do firmy zvenčí, o osoby které mohou přinést firmě i určité 

Know-How. 

 

Vnější LZ jsou J. Babicová, (2000): 

- volné lidské zdroje na trhu práce, 

- absolventi škol či jiných institucí, 

- zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele, 

- jako doplňkové vnější zdroje se uvádějí studenti, důchodci, ženy v domácnosti, pracovní 

zdroje v zahraničí. 

 

 



Výhody zvolení zaměstnanců z vnějších zdrojů: 

 - větší možnost výběru z potenciálních uchazečů, 

 - do firmy vstupují nové pohledy, názory, představy, 

- možnost získání kvalifikovaného zaměstnance a využití jeho znalostí bez nutností 

vynaložení dalších nákladů. 

Nevýhody: 

 - adaptace zaměstnanců trvá delší dobu, 

- přilákání a získání nových zaměstnanců je nákladnější, zvlášť pokud využijeme 

například agenturu, 

- stávající zaměstnanci se mohou cítit dotčeni, zvlášť ti, kteří se cítili oprávněni získat 

dané místo. 

 

Kombinovaná forma získávání zaměstnanců 

Jde o kombinaci obou předchozích způsobů, kdy firma na volná pracovní místa přijímá, jak 

nové osoby zvenčí, tak využívá i přemísťování svých zaměstnanců z jednoho pracovního 

místa na druhé. 

 

1.4 Metody získávání pracovníků 

Metody vyhledávání a získávání pracovníků využívají síly uvnitř i vně firmy, ať již svou 

pozornost obracejí k interním, či externím zdrojům. Některé metody jsou univerzální, jiné 

spíše příhodnější pro využití vlastními silami, jiné mimofiremními F. Hroník, (1999). 

 

Podle J. Koubka (1997), a F. Hroníka (1999) jsou metody získávání pracovníků, které si může 

firma zvolit následující:  

 

Služby úřadu práce  

Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje 

zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na 

ovlivnění poptávky a nabídky práce  ve svém správním obvodu. Správní obvody úřadů práce 

jsou shodné s územními obvody okresů. Všem občanům poskytuje informační služby 

v oblasti pracovních příležitostí, zejména o volných pracovních místech, dále služby spojené 

se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to 



jejich uplatnění na trhu práce. Naopak zaměstnavatelům může vyhledat na volná pracovní 

místa uchazeče a zájemce o zaměstnání.  

 

Inzerce 

Inzerce je dnes nerozšířenějším a nejobvyklejším způsobem, jak informovat veřejnost o 

volném pracovním místě. Tuto metodu uplatňují především firmy, které si hledají pracovníky 

vlastními silami. Firmy mohou uplatnit své inzerce v tisku, rozhlase či televizi, přičemž tisk 

patří mezi nejobvyklejší způsob a televize mezi méně uplatňovaný, z důvodu vyšších nákladů 

na uveřejnění. 

 

Poutače, vývěsky a billboardy 

Jde o venkovní formu inzerce, které se umisťují na frekventovaných místech, jako je 

zastávka, firemní nástěnky nebo na místech, kde se často shromažďují velké počty osob. 

Tento druh inzerce by měl působit zajímavě a lákavě, aby určitým způsobem vzbudil 

v uchazečích o zaměstnání pozitivní dojem a pozornost z nabízené pracovní pozice. 

 

Internet 

Vyhledávání a získávání uchazečů o zaměstnání prostřednictvím internetu je dnes velmi 

efektivní. Uchazeči o zaměstnání mají možnost si prostřednictvím internetových stránek, jako 

je www.profese.cz vytvořit svůj vlastní životopis, kde vyplní údaje nejen o sobě, ale také 

mohou uvést požadovanou pracovní pozici, ve které by chtěli pracovat. Tento životopis 

mohou zveřejnit a zaměstnavatelé hledající pracovníky, si na základě uvedených životopisů 

vybírají.  

 

Firemní dny 

Dny spojené s prezentací firmy, které se obvykle konají na výstavních nebo veletržních 

akcích. Firmy se snaží propagovat své produkty a být co nejatraktivnější a zaujmout 

návštěvníky této akce. 

 

Burzy práce 

Pořádají vysoké školy, úřady práce, ale také personální firmy. Jde o akci, na které firmy, které 

se přihlásily a zaplatily za účast určitý poplatek, poskytují svou nabídku pracovních 

příležitostí. Zájemcům poskytují konkrétní informace a mohou se i domluvit na další schůzku, 



kde  projednají v případě zájmu podmínky přijetí. Tyto akce jsou vhodné zejména pro 

studenty posledních ročníků vysokých škol. 

 

Doporučení zaměstnancem 

Obvyklá forma zejména u menších firem, kdy zaměstnanec pracující v daném podniku 

doporučí pro práci, na kterou je potřeba získat pracovníka, osobu, kterou dobře zná, zná jeho 

dovednosti, vzdělání a ví, že by byla vhodným uchazečem pro danou práci. Svým způsobem 

za tuto osobu ručí. 

 

Sami se hlásící uchazeči 

Jde o metodu, ve které se uchazeči o zaměstnání hlásí firmám sami. Firmy si vytvářejí 

z těchto uchazečů databázi a v případě potřeby se daným uchazečům ozvou a pozvou je 

k účasti na výběrové řízení. 

 

Spolupráce se školami a jinými vzdělávajícími institucemi 

Firmy umožňují studentům vykonávat v jejich organizaci praxi, nebo aplikaci svých 

bakalářských a diplomových prací, na základě kterých se mohou po ukončení studia domluvit 

na další spolupráci. 

 

Spolupráce s odbory 

Tato metoda má výhodu v tom, že udržuje dobré vztahy vedení podniku s odbory a do značné 

míry může zajistit, že uchazeč bude mít požadovanou kvalifikaci a znalosti. Nevýhodou jsou 

omezené možnosti výběru, i to, že lze takto získat jen některé pracovníky, především 

dělnických povolání. 

 

1.5 Volba dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání 

Mezi desatero zásad efektivního vyhledávání, získávání a výběru patří to, že celý proces je 

řízen předem danou dokumentací F. Hroník, (1999).  

 

Podniky pro získání informací o zaměstnancích nejčastěji používají dotazníky. V zahraničí, 

ale už i u nás si podniky navrhují nebo nechávají navrhnout svůj vlastní dotazník. Existují dvě 

základní formy J. Koubek, (1997): 

 



a) Jednoduchý dotazník – umožňuje uvést jenom holá fakta a používá se k obsazování 

manuálních, či nenáročných administrativních míst. 

b) Otevřený dotazník – umožňuje uchazeči šíře popsat některé skutečnosti, zaujmout 

postoje či vyjádřit se k některým otázkám. Používá se 

k obsazování manažerských míst či míst specialistů. 

 

Obě formy dotazníků mají první část zpravidla stejnou. Ta obsahuje základní identifikační 

údaje, především: 

 

a) Název zaměstnání, o něž se uchazeč uchází, 

b) příjmení a jméno uchazeče, 

c) adresa trvalého bydliště, 

d) adresa přechodného bydliště, 

e) datum a místo narození uchazeče, 

f) rodné číslo uchazeče, 

g) rodinný stav uchazeče, 

h) počet dětí, 

i) vzdělání a odborná příprava uchazeče s informacemi o absolvovaném druhu učňovské, 

střední či vysoké školy a o absolvovaném oboru, včetně uvedení roku ukončení 

jednotlivých druhů škol, 

j) informace o absolvovaných odborných kursech a školeních v rámci podnikového 

vzdělávání i mimo ně, včetně časové identifikace těchto vzdělávacích akcí. 

 

 

Ve druhé části se obě formy dotazníků odlišují. První forma dotazníků umožňuje uchazeči 

uvést jen holá fakta: 

 

a) Výčet předchozích zaměstnání, včetně názvu a adresy zaměstnavatele, a to 

v chronologickém pořadí a s uvedením data začátku a konce zaměstnání, 

b) pracovní zkušenosti jiné, než vyplývají z absolvovaného vzdělání a odborné přípravy, 

c) některé informace o předchozím zaměstnání (výše platu, odměny a prémie). 

 

 



Druhá forma dotazníků v této části umožňuje uchazeči, aby se podrobně rozepsal o některých 

skutečnostech: 

 

a) O své dosavadní pracovní kariéře, 

b) o svém současném pracovním zařazení, 

c) o svých zájmech, 

d) co jej přitahuje na zaměstnání, o něž se uchází, 

e) čím může podle svého mínění přispět k úspěšnému vykonávání práce, o niž se uchází, 

f) jak si představuje svou kariéru v průběhu příštích let. 

 

Závěrečná fáze je opět u obou dotazníků stejná: 

 

a) Reference, uvedení jmen osob, které mohou o uchazeči podat informace, 

b) termín, kdy by uchazeč mohl nastoupit v případě, že bude přijat, 

c) podpis uchazeče, 

d) datum. 

 

Mezi další požadované dokumenty se řadí životopis, výpis z rejstříku trestu, hodnocení 

z předchozích pracovišť, doklady o vzdělání a praxi, nebo průvodní dopis, ve kterém uchazeč 

sděluje, proč se o dané místo uchází. 

 

1.6 Výběr pracovníků 

Úkolem výběru pracovníků, je rozpoznat, který z uchazečů bude pravděpodobně nejlépe 

vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale přispěje i k harmonizaci 

mezilidských vztahů v podniku, či v příslušné pracovní skupině, přispěje ke zlepšení 

pracovního i sociálního klimatu v podniku. Výběr tedy musí brát v úvahu nejen odborné, ale i 

osobnostní charakteristiky uchazeče. 

 

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

význam pro to, jaké pracovníky bude mít podnik k dispozici J. Koubek, (1997). 

 



1.6.1 Fáze výběru pracovníků 

Proces výběru pracovníků se prolíná s procesem získávání pracovníků. U procesu výběru 

pracovníků se zpravidla rozlišují dvě fáze J. Koubek, (1997): 

 

1) Předběžná fáze 

2) Vyhodnocovací fáze 

 

Předběžná fáze  

Předběžná fáze začíná tím, že se objeví potřeba obsadit volné, nebo potenciálně volné 

pracovní místo. Okamžitě musí následovat tři kroky charakterizující předběžnou fázi:  

 

a) Definuje se příslušné pracovní místo a stanovují se základní pracovní podmínky na 

něm. 

b) Během druhého kroku se zkoumá, jakou kvalifikaci, jaké znalosti a dovednosti, jaké 

osobní vlastnosti by měl uchazeč mít, aby mohl úspěšně vykonávat práci na volném 

pracovním místě. 

c) Tento krok vychází z předcházejícího druhého kroku a konkrétně specifikuje 

požadavky na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, délku praxe, věk, zvláštní schopnosti 

a osobní vlastnosti nezbytné pro to, aby uchazeč o zaměstnání byl shledán vhodným. 

 

Vyhodnocovací fáze 

Následuje po předběžné fázi s určitým časovým odstupem. Během této doby dochází 

k shromažďování potencionálních uchazečů o práci. I tato fáze se skládá z kroků, ale na rozdíl 

od předběžné fáze nemusí proběhnout všechny. Každý z těchto kroků je spojen s určitou 

metodou výběru. Jen ojediněle stačí k výběru pracovníků použít jen jeden z nich. Obvykle se 

používá kombinace dvou nebo více kroků. Jedná se o: 

 

a) Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předložených uchazečem, 

b) předběžný pohovor, 

c) testování uchazečů, pomocí testů pracovní způsobilosti, nebo pomocí assessment 

center, 

d) výběrový pohovor (interview), 

e) zkoumání referencí, 



f) lékařské vyšetření, 

g) rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče, 

h) informování uchazečů o rozhodnutí. 

 

1.6.2 Metody výběru 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, kolik můžeme vynaložit prostředků na získání pracovníků, a jak rychle 

potřebujeme pokrýt pracovní místa. 

 

Podle M. Armstronga (2007), J. Bláhy (2003) a F. Hroníka (1999) může firma pro výběr 

pracovníků využít řadu výběrových metod: 

 

Výběrový pohovor (interview) 

Cílem pohovoru je zjistit co nejvíce potřebných informací o uchazečích. Tazatel pro pohovor 

musí být dostatečně připraven a vyškolen.  

 

Pro úspěšné vedení pohovoru je nezbytné: 

 

 - Prostudovat informace o kandidátovi před rozhovorem, 

- zrekapitulovat požadavky na nového zaměstnance a stanovit požadované znalosti a 

dovednosti, 

 - formulovat otázky tak, aby kandidát mohl uvést příklady chování, 

 - sestavit písemný seznam otázek, 

 - zajistit, aby vás někdo nevyrušoval, 

 - používat otevřené otázky, 

 - v rozhovoru se vyhnout předsudkům a zaujatosti, 

 - uvědomit si, že „nikdo není dokonalý“, ale ani ne zcela špatný, 

 - uzavřít rozhovor až tehdy, když je jistota k spravedlivému hodnocení, 

- po ukončení rozhovoru utřídit poznámky a poznamenat si celkový dojem o 

kandidátovi. 

 

 



 Pohovor se skládá ze tří etap: 

 

1) Úvod  

Úvod začíná představením osob pohovoru, téma rozhovoru v úvodní části by mělo být 

neutrální. Cílem úvodu je vytvořit příjemné prostředí, atmosféru a navázat kontakt. 

Důležitou činnosti v úvodní fázi je nastínit základní strukturu pohovoru. 

 

2) Střední část 

Charakterem pro tuto etapu je pokládání otázek a získávání odpovědí na ně. Cílem 

střední části je získávat a předávat informace. Informace o motivaci, vzdělání, vztazích 

a připravenosti k práci. Důležité je udržování vlídného vztahu a naslouchání.  

 

3) Závěr 

Závěr je posledním krokem pohovoru, kdy dochází ke shrnutí všech předchozích 

okolností. Tazatel se ujistí, že uchazeč nemá další otázky a sdělí další postup, co bude 

dál a kdy, následuje ukončení pohovoru. 

 

Testy pracovní způsobilosti 

Jedná se o škálu testů, které jsou zaměřeny na různé oblasti. Nejpoužívanějšími tesy bývají 

testy inteligence (hodnotí paměť, verbální schopnosti, numerické myšlení), testy znalostí a 

dovedností (prověřují hloubku znalostí, které se uchazeč naučil ve škole, nebo během 

přípravy na další povolání) a testy osobnosti (vypovídá o charakteru uchazeče, jeho povaze a 

rysech, například zda je extrovert nebo introvert). 

 

Assessment centre 

Jde o sloučení řady dílčích metod. Assessment centrum se využívá nejen při výběrovém 

řízení, ale i při hodnocení a rozvoji stávajících pracovníků. 

 

Zpravidla má následující rysy: 

 

- Největší pozornost se soustřeďuje na chování, 

- používají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na pracovním 

místě, 

- jako dodatek ke skupinovým úkolům se používají pohovory a testy, 



- výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností požadovaných k dosažení 

žádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním místě, nebo na konkrétní úrovni 

v organizaci, 

- několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou, aby byla umožněna interakce mezi 

nimi, a aby klima při plnění úkolů bylo otevřenější a participovanější, 

- za účelem zvýšení objektivity hodnocení se používá několik hodnotitelů či pozorovatelů. Je 

žádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí pracovníci. Všichni 

hodnotitelé musí být pečlivě vyškoleni. 

 

Životopis 

Posuzování uchazeče na základě životopisu patří mezi velmi oblíbené metody výběru 

pracovníků. Obvykle se používá v kombinaci s jinou metodou. Životopis může nabývat 

různých podob a volba, zda si uchazeč zvolí strukturovaný životopis, ve kterém jsou 

sdělována data jen stručně a výstižně, nebo volný životopis, ve kterém se uchazeč může více 

rozepsat, závisí obvykle zcela na něm. 

 

Dotazník 

Dotazníky, o kterých jsem se zmiňovala v kapitole 1.5 a obdobné formuláře tohoto typu 

vyžadují od uchazečů jen tvrdá data, není zde větší prostor pro rozvinuté věty, ale i přes toto 

omezení jsou významným a častým kritériem pro rozhodování o uchazečích. Dotazníky, které 

pochází od různých uchazečů jsou velmi dobře navzájem porovnatelné, umožňují provedení 

prvotního výběru podle předem daných kritérií. 

 

Ukázka práce 

Uchazečům je zadán úkol ke zpracování, což vypovídá o odborných znalostech uchazeče, o 

jeho schopnostech v písemném projevu a o umění stanovit priority. 

 

Zdravotní prohlídka 

Některé firmy vyžadují, aby uchazeč podstoupil zdravotní prohlídku u firemního lékaře, zda 

je schopen vykonávat činnost, o kterou má zájem. Obvykle se tato prohlídka vyžaduje 

v potravinářských profesích, aby nebylo ohroženo zdraví jiných osob, nebo u fyzicky 

náročnějších profesí, a to z důvodu, aby naopak nebylo ohroženo zdraví osob, ucházejících se 

o danou profesi.  

 



Přijetí pracovníka na zkušební dobu 

Jde o metodu, která je jednou z nejefektivnějších, ale pro firmu velmi nákladnou a 

organizačně náročnou. Práce v organizaci teprve ukáže, jaké kvality a popřípadě nedostatky 

daný uchazeč má. 

 

 Účelem  zkušební doby je umožnit oběma zúčastněným stranám posoudit, zda pracovní 

poměr odpovídá jejich očekáváním. Její délka záleží na dohodě, nesmí však být delší než tři 

měsíce. Minimální délka zkušební doby není stanovena. Během zkušební doby může pracovní 

poměr zrušit, jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel okamžitě a bez uvedení důvodu. 

 

Grafologie 

Grafologii lze definovat jako zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího 

rukopisu. Smyslem použití této metody při výběru pracovníků je učinit si na základě 

uchazečova rukopisu závěry o jeho osobnosti, a na této základně předpovídat jeho budoucí 

pracovní výkon v nějaké roli. Na základě rozsáhlého zkoumání výzkumné literatury došel 

Fowler (1991a) k závěru, že použití grafologie jako jediného nebo standardního ukazatele 

nelze doporučit. 

 

1.7 Politika a důležité zásady výběru pracovníků 

První zásadou politiky výběru pracovníků by mělo být vybírání pracovníka pouze na základě 

jeho schopností vykonávat úspěšně práci na obsazovaném pracovním místě. Ve vlastním 

zájmu by žádná organizace neměla brát v úvahu jiná kritéria, jako jsou osobní sympatie, 

přátelský nebo příbuzenský vztah k uchazeči, příslušnost uchazeče k náboženství, nebo 

politické straně. Bohužel, v České Republice se zatím tato zásada, zejména při obsazování 

atraktivních pracovních míst, příliš nedodržuje. Jednou ze základních zásad výběru 

pracovníků by mělo být důsledné dodržování platných zákonů. Nelze zapomínat ani na to, že 

výběr je dvoustranná záležitost, že si při něm nevybírá jen organizace pracovníka, ale i 

pracovník organizaci. Je tedy rovnocenným a rovnoprávným partnerem a organizace by se tak 

k němu měla chovat. Všechny informace poskytované uchazečem pro účely výběrového 

řízení by měly být organizací považovány za důvěrné, neměly by být bez souhlasu uchazeče 

zpřístupňovány dalším osobám. Nutno vzít na vědomí, že při výběru pracovníků nelze použít 

jen jednu metodu, ale je třeba použít kombinace několika metod. Především testů nelze použít 

jako rozhodující, ale jen jako doplňkové metody. Velmi důležité je, aby osoby zúčastňující se 



výběrových procedur na straně organizace byly důkladně připravené, kvalifikované a znalé 

problematiky nejen výběrových metod, ale i obsazovaných pracovních míst a měli přehled o 

celé organizaci a jejich cílech. Osoby, které o výběru rozhodují, by se měli seznámit se všemi 

materiály týkajícími se uchazeče. Proces výběru pracovníků by měl být dobře organizovaný, 

nekomplikovaný a nenáročný na administrativní práce. Měl by v maximální míře šetřit čas a 

prostředky obou stran J. Koubek, (1997).  

 

1.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 

V procesu výběru pracovníků hrají významnou roli především vedoucí pracovníci. Ti 

společně s personalisty zahajují celý proces výběru tím, že definují pracovní místa, která mají 

být obsazována, spolupracují při analýze pracovních míst,  volbě metod výběru a plánování 

postupu výběru, výrazně se podílejí na posuzování uchazečů, vedou pohovory s uchazeči a 

provádějí konečná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče. Personální útvar a jeho 

pracovníci mají v první řadě na starosti dodržování zákonů a pravidel, navrhují vhodné 

metody výběru a jejich pořadí, jakož i časový plán akce, zajišťují výběr po metodologické, 

administrativní a organizační stránce, shromažďují a uchovávají příslušné dokumenty. Čím 

náročnější a pro organizaci důležitější pracovní místo se obsazuje, tím více vzrůstá úloha 

personalistů v posuzování uchazečů a rozhodovacím procesu J. Koubek, (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Charakteristika organizace 

Společnost BLANCO CZ, spol. s r. o. je  stále se rozvíjející výrobní společnost se 100% 

zahraniční účastí. Zabývá se výrobou nerezového zařízení a vybavení pro catering, 

zdravotnictví a jiné oblasti, v nichž je kladen důraz na dodržování hygienických norem a na 

vysokou kvalitu.  

 

2.1 Historie společnosti 

20. ledna 1925 zakládá Heinrich Blanc společnost Blanc & Co. v Německém Oberderdingenu. 

Nejprve se firma zaměřila na výrobu tepelných lahví z mědi, přístrojů pro mléčný průmysl, 

jako jsou přenosné konvice na mléko a řeznické zboží z hliníku. Až v roce 1951 objevuje 

mnohostranné možnosti nerezavějící oceli a začíná s výrobou dřezů, dřezových krytů a 

dalších strojů pro velkokuchyňský průmysl. 8. dubna 1960 umírá Heinrich Blanc, který 35 let 

vedl podnik a firma je převzata jeho synem Ing. Heinrem Blancem. V 60. letech se firma 

zaměřila na výrobu medicínských van a počet zaměstnanců stoupl přes 1400. V roce 1970 

byla založena dceřiná společnost v Bruselu a hned v roce 1971 další dceřiné společnosti 

v Rakousku, Francii a Švýcarsku. Dochází k rozšíření stávajících dodavatelských programů 

pro medicínskou techniku, společné stravování, dále pak pro kuchyňské a stolní přístroje. 

V roce 1972 stoupá osazenstvo BLANCA přes 2000 zaměstnanců a 12. prosince téže roku 

následuje přejmenování firmy na komanditní společnost pod názvem „Blanc GmbH & Co. 

KG“. Současně přebírá vedení obchodu Blanc & Co. Správní společnost s ručením 

omezeným, jako osobně ručící společnost. V letech 1974 – 1975 prochází firma krizí a 

dochází k poklesu obratu a k propouštění. 1. ledna 1975 nastupuje firma E.G.O. Elektrické 

přístroje Blanc & Fischer, jako komanditista s padesáti procentním podílem a přebírá 100% 

podílů Blanc & Co. Správní společnost s ručením omezeným. Nová filozofie firmy vede ke 

koncentraci na tři výrobní skupiny: Technika pro domácnost, Technika pro společné 

stravování a Technika pro medicínu. BLANCO vyrábí zařízení, jak do velkokuchyní, tak 

do nemocnic. V roce 1987 skupina BLANCO opět mění název: Světově zavedená značka 

zboží „BLANCO“ je přenesena do označení firmy BLANCO s. r. o. + Co KG. V roce 1988 se 

zakládá obchodní společnost v USA. V roce 1994 se kvalifikuje část provozu certifikací podle 

ISO 9002 a později i DIN ISO 9001. V ČR je založen odbyt se stanovištěm v Praze a výroba 

ve Starém Městě u Frýdku – Místku. V roce 1996 obdrží BLANCO ocenění za design díky 

svým tvarovým operačním stolům. V roce 2000 pod mottem „Rozhoupejme se do 



budoucnosti“ slaví BLANCO v květnu 75. výročí založení podniku. Blanco je silně zaměřeno 

na vývoz. Podíl v zahraničí stoupal, až na 35%. V roce 2002 vzniká nové odvětví 

CATERING + MEDSYSTEME, což je kuchyňská technika. V následujících letech obdrží 

další ceny za design. V roce 2005 je otevřená nová výrobní hala s rozlohou přes 5000m2 

v Chlebovicích u Frýdku – Místku, a také reprezentativní kancelář v Šanghaji, Číně. V roce 

2007 získává významnou cenu „ KUCHYŇSKÁ TECHNIKA AWARD 2007“ v kategorii 

přepravy jídel. Dochází k převedení dosavadního obchodního odvětví Catering + Madsysteme 

na vlastní společnost. Nová BLANCO CS s. r. o. + Co KG se může se svými třemi 

obchodními jednotkami Catering Systeme, Medical Care Systeme a Industrial Components 

plně soustředit na náročné požadavky B2B trhu. 

 

2.2 Základní údaje o společnosti 

Založení:  1925 Heinrichem Blancem  

Společníci:  BLANCO CS patří s 69,3% většinou k EGO Tři členové rodiny Blanco 

drží 30,7% 

Dceřiné společnosti: BLANCO CS vlastní dceřinné společnosti v Belgii, Velké Británii, 

Francii, Rakousku, Švýcarsku a České Republice 

Místa výroby: BLANCO CS vyrábí na dvou místech v Německu a v České Republice 

Obchodní název: BLANCO CZ, spol. s r.o. 

Sídlo firmy:  Frýdek - Místek, Chlebovice, Příborská 258, PSČ 739 42 

IČ:   603 21 296 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Vklad:   27 000 000,- Kč 

Splaceno:  Vklad byl splacen v plné výši 

Jednatel:  Justin Gregor 

Jednání za spol.: Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně 

Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- výroba předmětů a zařízení z nerez. oceli pro potravinářské a 

hygienické účely 

- výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 

- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

- výroba kovového spotřebního zboží 

- příprava a vypracování technických návrhů 



Osazenstvo:  122 pracovníku, z toho 83 ve výrobě 

Obchodní pole: Catering Systeme 

Medical Care Systeme  

Industrial Components 

Odbyt: BLANCO CS je mezinárodně činný podnik a v této době dodává své 

výrobky především v Evropě, na Středním Východě a v Asii 

 

Vývoj obratu v posledních letech: 
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Graf 2.1 Vývoj obratu v letech 2004-2009, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 

2.3 Profil společnosti BLANCO CZ  

Společnost BLANCO CZ působí na českém trhu od roku 1993 a zabývá se v současnosti 

výrobou nerezového zařízení, jako jsou gastronádoby, vozíky pro přepravu jídel, zásobníky, 

dopravníkové pásy, vozíky na přepravu tabletů, tabletové systémy, servírovací a odklízecí 

vozíky, regálové vozíky, vozíky na odklízení táců, transportní vozíky, banketové vozíky, 

nosiče talířů SERVISTAR, výdejní linky na jídlo apod. Základním materiálem je nerezový 

plech a profil, který je dále opracováván na CNC strojích, dále svařován, broušen a montován, 

až do finální podoby. Hlavními zákazníky jsou nemocnice, školy, jídelny, domovy důchodců, 

laboratoře, firmy z potravinářského, chemického i automobilového průmyslu a stavebnictví. 

Cílem této společnosti je uspokojit všechny zákazníky. Proto nabízí nejen standardní produkty 



z  katalogů, ale zaměřuje se hlavně na zakázkovou výrobu. Výrobek zhotoví buď podle 

zákazníkem dodané dokumentace, nebo díky vlastní konstrukční kanceláři nabídnou 

zákazníkovi celkový servis od zpracování projektu, přes konstrukci, až po vlastní výrobu 

produktu. Zákazníkovi se ve všech oborech činnosti dostane kvality odpovídající normě DIN 

EN ISO 9001:2000. V současnosti zaměstnává firma 122 pracovníků, z toho 83 ve výrobě. 

Firma má snahu stále rozšiřovat svůj pracovní tým, má zejména zájem o zámečníky, svářeče, 

obsluhu a programátory CNC strojů, elektrikáře, brusiče, ale v současné době nerozšiřuje svůj 

pracovní tým. Výjimku tvoří situace, kdy pracovník je propuštěn, nebo odejde dobrovolně, 

pak se na tato místa hledají noví pracovníci, ve stejném počtu. 

 Sídlo společnosti a výrobní závod se nachází v Chlebovicích poblíž Frýdku-Místku. V Praze 

funguje prodejní kancelář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Organizační struktura a struktura zam ěstnanců 

V následujícím schématu je zobrazena základní organizační struktura, podrobnější struktura i 

s vazbami na německé pracovníky je zobrazena jako příloha č.1. 

 

Obr. 2.1 Organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování z dat společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Legenda: 

1. Kvalita, bezpečnost   6. Nákupčí 

2. Vedoucí výroby   7. Personální pracovnice 

3. Konstrukce    8. Účetní 

4. Kalkulace    9. Odbyt, prodej 

5. IT pracovník    10. Koordninátor obchodu 

 

 

Asistentka jednatele 

Jednatel 
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Technolog Logistik Vedoucí 

předvýroby 

GV MIX 

 

TTV HOBART BIZERBA Programátor 

Mistři 

segmentů 

Medicina 

CWS 



Pokud jde o pracovníky  je v současnosti ve firmě zaměstnáno 122 pracovníků z toho 83 

v dělnických profesích. K vedoucím pracovníkům kromě jednatele a asistentky jednatele patří 

vedoucí výroby, mistři výroby, personální pracovníci, pracovník IT, logistici, technologové, 

konstruktéři, nákupčí, pracovníci zajišťující odbyt a prodej, vedoucí předvýroby, 

programátoři, vedoucí kvality a bezpečnosti. Mezi dělnické profese zde patří především 

svářeči, brusiči, ohýbači, zámečníci, baliči, elektrikáři, pracovníci na přípravně výroby, 

programátoři a obsluha CNC strojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Analýza stávajícího stavu společnosti BLANCO CZ 

Díky vstřícnému vedení této společnosti, jsem měla možnost podrobně nahlédnout do chodu 

společnosti a hlouběji se seznámit s procesem získávání a výběru pracovníků, který je ve 

firmě uplatňován. Na základě pohovoru s personální pracovnicí, jsem zjistila, že vedení této 

společnosti je stabilní a firma má neustálý zájem do budoucna rozšiřovat svůj pracovní tým 

(což je vidět i z následujícího grafu) o zámečníky, svářeče, obsluhu a programátory CNC 

strojů, elektrikáře a brusiče, proto se budu zabývat procesem získávání a výběru pracovníků 

na úrovni dělnické profese.  
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  Graf 3.1 Vývoj celkového počtu zaměstnanců od založení společnosti 

 

3.1 Proces určení potřeby zaměstnanců 

Potřebu pracovníků v jednotlivých segmentech výroby ve firmě určují mistři výroby 

z jednotlivých segmentů, a to na základě plánu výroby, aby byli schopni dodržet stanovené 

termíny a dále je tato potřeba určována podle stávajícího počtu zaměstnanců, který je 

ovlivňován fluktuací zaměstnanců. Na tento proces má vliv částečně i věková struktura 

pracovníků, neboť pokud by ve firmě převažoval počet zaměstnanců blížícímu se 

důchodovému věku, mohl by to být pro firmu signál, že v blízké době může odejít více 

zaměstnanců, a že je potřeba na tyto místa najít vhodné kandidáty. Požadavky na nové 

pracovníky předávají vedoucí segmentů personální pracovnici. 

 



V následujícím grafu je zobrazena analýza věkové struktury pracovníků v segmentech.  
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Graf 3.2 Věková struktura pracovníků v dělnických profesích 

 

Z grafu č. 3.2, který zobrazuje věkovou strukturu pracovníků ve výrobě vyplývá, že nejvíce 

pracovníků je v letech mezi 20-24 a 45-49. Z pohledu na graf vidíme, že ve firmě pracují 

zaměstnanci skoro všech věkových kategorií, i co se týče pracovníků nad 60 let a uplatňuje 

tedy pasivní důchodovou politiku. 

  

3.2 Přilákání uchazečů o zaměstnání 

Firma, aby přilákala co nejvíce uchazečů o zaměstnání, nabízí práci v mladém kolektivu, pět 

týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 85 Kč, firemní vzdělávání (např. jazykové kurzy), 

možnost zvyšování kvalifikace, zvláštní prémie (výkonnostní, za nízkou absenci, měsíční, 

pololetní, roční), odměny za zlepšovací návrhy, jubilejní odměny a příspěvky na penzijní a 

životní pojištění.  

 

 

 



3.3 Zdroje získávání zaměstnanců 

Firma využívá kombinované formy získávání zaměstnanců, tedy z vnitřních i vnějších zdrojů.  

 

a) Získávání z vnitřních zdrojů: 

Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů firmy ji umožňuje přesouvat pracovníky 

v rámci své organizace z jednoho pracovního místa na druhé. Firma tím získává 

ověřeného pracovníka, který danou práci zná a má o ni zájem. Volná pracovní 

místa se zaplňují rychleji a je umožněn firemní růst. 

 

b) Získávání  z vnějších zdrojů: 

Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů znamená, že do firmy přicházejí nové 

osoby zvenčí. Uplatňování vnějších zdrojů firmě přináší větší možnost výběru 

z potenciálních uchazečů. 

 

3.4 Formy získávání zaměstnanců 

Mezi formy získávání zaměstnanců, které uplatňuje firma patří: 

a) Služby úřadu práce 

Postup u této formy je následující. Personální pracovnice zašle na úřad práce ke 

zpracování nabídky na konkrétní pracovní místa, která nabízí. Pracovnice úřadu 

práce zpracují požadavky, které firma požaduje a tuto zpracovanou nabídku 

zveřejní na trhu práce. Výhodou této formy je, že firma na každého dlouhodobě 

nezaměstnaného uchazeče o zaměstnání získá dotaci po dobu jednoho roku a 

taktéž snadněji zaplní povinný podíl pracovníků se ZTP. Nevýhodou této formy 

získávání pracovníků je pro firmu v tom, že dosud nezískala mnoho kvalitních 

nebo kvalifikovaných pracovníků. 

 

b) Inzerce 

Inzerce patří mezi nejrozšířenější formy zveřejňování informací o volných 

pracovních místech, kterou dnes využívá většina firem. Firma BLANCO CZ 

využívá inzerce ke sdělení volných pracovních míst prostřednictvím tisku a rádia.  

  

 



c) Internet 

Internet je jednou z nejefektivnějších forem zveřejňování nabídek práce. Firma 

prostřednictvím svých webových stránek www.blanco.cz v případě potřeby 

zveřejňuje volná pracovní místa. V současné době nenabízí žádná pracovní místa, 

výjimku tvoří opět jen situace, kdy z firmy odchází pracovník a je potřeba na 

uvolněné místo najít nového uchazeče.  

 

d) Doporučení zaměstnancem 

Tuto formu, kdy zaměstnanec pracující ve firmě doporučí pro volné pracovní 

místo osobu, kterou zná, ví jaké má kvalifikace a do jisté míry za ní ve firmě za 

odvedenou práci  ručí, je uplatňována firmou častěji, než například internet, 

protože umožňuje získat kvalitnější pracovníky, kteří už mohou mít s danou prací 

zkušenosti, rozumí ji a jsou spolehliví. 

 

e) Sami se hlásící uchazeči 

Jde o metodu, ve které se uchazeči o zaměstnání hlásí firmě sami. Firma si vytváří 

z těchto uchazečů databázi, na základě dotazníků a v případě potřeby se daným 

uchazečům ozve a pozve je k ústnímu pohovoru a následně k manuální zkoušce. 

 

f) Spolupráce se školami 

Firma umožňuje studentům provádět v jednotlivých úsecích výroby praxi a po 

ukončení studia v případě spokojenosti firmy mohou nastoupit tito absolventi do 

firmy jako zaměstnanci. Společnost BLANCO CZ spolupracuje především se 

Střední školou strojírenskou a dopravní Frýdek-Místek. 

 

 

 



Procentní vyjád ření využití forem získávání zam ěstnanc ů
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  Graf 3.3 Procentní vyjádření využití forem získávání zaměstnanců 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že firma nejvíce získává pracovníky formou, kdy se uchazeči 

hlásí sami a to v podílu 34% a následně pak formou inzerce v podílu 20%. Nejméně 

využívanou formou získávání pracovníků je  internet a to s podílem 5%. 

 

3.5 Dokumenty požadované od uchazečů o zaměstnání 

Při obsazovaní pracovních míst na dělnické úrovni se požaduje od uchazečů o zaměstnání 

dotazník a oprávnění k vyžadovaným profesím, mezi které patří svářečský průkaz, řidičský 

průkaz typu B, průkaz na VZV, dále jeřábnické průkazy, vazačské průkazy, atd. K obsazení 

pracovního místa na dělnické profesi se využívá jednoduchý dotazník, který si firma navrhla 

sama. 

 

 Dotazník obsahuje identifikační údaje, mezi které patří: 

- jméno a příjmení uchazeče, 

 - rok narození, 

 - bydliště, 

 - e-mail, 

 - telefon/mobil. 

 



Dále obsahuje údaje: 

- o dosaženém vzdělání, 

- praxi, a v jakém oboru,  

- o jakou pracovní pozici má uchazeč zájem,  

- jiné odborné znalosti (kurzy, školení, jazykové znalosti),  

- o jaký pracovní poměr se uchází, zda o hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní 

poměr, nebo brigádu,  

- představu o výši nástupního platu,  

- datum možného nástupu,  

- otázka zda má uchazeč záznam v trestním rejstříku,  

- souhlas s uchováním dotazníku,  

- datum a podpis uchazeče. 

 

Druhá strana dotazníku obsahuje vyhodnocení dotazníku, kde si zpracovávají údaje o 

uchazeči  personální pracovnice společně s vedoucím segmentu, na něž se uchazeč hlásí. 

Dotazník společnosti BLANCO CZ je zobrazen jako příloha č. 2. 

3.6 Výběr pracovníků 

Firma má již získané uchazeče o zaměstnání a následuje velmi důležitá fáze výběru 

pracovníků. Vybrat z uchazečů o zaměstnání, co nejvíce výkonných, kvalitních a spolehlivých 

pracovníků, je nelehký úkol. Ve firmě po shromáždění všech údajů o potenciálních 

uchazečích, kteří byli obeznámeni s platovými podmínkami a benefity personální pracovnicí, 

již při odevzdávání dokumentů, které jsou požadovány od uchazečů o zaměstnání, personální 

pracovnice společně s vedoucím úseku, pro který se uchazeč hlásí, vyberou, na základě metod 

výběru pracovníků, které firma uplatňuje, vhodného uchazeče.  

 

3.6.1 Metody výběrů pracovníků 

Firma využívá několik metod při výběrů pracovníků a většinou se jedná o kombinaci několika 

z nich. Mezi metody výběrů pracovníků, které uplatňuje firma patří: 

 

 

 

 



a) Výběrový pohovor 

Výběrový pohovor vede personální pracovnice s budoucím nadřízeným 

pracovníka, ti stanoví i přesný termín konání schůzky. Výběrový pohovor probíhá 

v zasedací místnosti. Na pohovor jsou pečlivě připraveni, proto probíhá na velmi 

dobré úrovni. Před pohovorem si společně prostudují informace o kandidátovi, 

zrekapitulují si požadavky na nového pracovníka, co by od něho chtěli očekávat, 

jaké kvalifikace a zkušenosti. Předběžně si stanoví otázky, které budou pokládat. 

Nejčastěji jsou kladeny otázky na pracovní zkušenosti, proč se uchazeč do firmy 

hlásí, co očekává od firmy, jaká je jeho představa kariérního růstu a podobně. 

Taktéž si zajistí, aby je v zasedací místnosti během pohovoru nikdo nerušil, tím 

docílí toho, že pohovor bude probíhat v klidu a obě strany se mohou na pohovor 

plně soustředit.  

 

b) Dotazník 

Jednoduché dotazníky, které si sestavuje firma sama, jsou základním prvkem 

výběru z uchazečů a využívá tuto metodu  velmi často. Neboť poskytují velmi 

rychle informace o potenciálním pracovníkovi. Na základě dotazníků firma činí 

prvotní výběr ze všech uchazečů.  

 

c) Ukázka práce 

Ukázka práce probíhá ve firmě způsobem, že uchazeč se pozve do firmy, vedoucí 

úseku, do kterého se zájemce hlásí, jej provede výrobou a následně ho zavede do 

konkrétního segmentu, na něž se uchazeč hlásí. Zde mu vedoucí pracovník ukáže 

postup výkonu práce a zadá mu úkol k provedení práce.  

 

d) Zdravotní prohlídka 

Zdravotní prohlídka je využívána, jako jedna z důležitých  metod při výběru 

pracovníka, neboť umožňuje posoudit, zda uchazeč je schopen výkonu práce, na 

kterou se hlásí, nebo není schopen výkonu. Zdravotní prohlídka je prováděna u 

firemního lékaře, který pracovníka preventivně prohlídne a pošle na různá 

specifická vyšetření, mezi které patří například chladové testy, oční vyšetření, ušní, 

nosní a krční. Na základě vyšetření pošle firemní lékařka výsledky do firmy a zde 

se rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče. 

 



e) Přijetí pracovníka na zkušební dobu 

Ve firmě BLANCO CZ tuto metodu zcela jistě využívají. Z vybraných uchazečů 

na  základě dotazníků, podle výsledků lékařského vyšetření a ukázky práce, firma 

přijme uchazeče do zaměstnání na zkušební dobu a teprve práce v organizaci 

ukáže, jaké kvality a popřípadě nedostatky daný uchazeč má. Účelem  zkušební 

doby je umožnit oběma zúčastněným stranám posoudit, zda pracovní poměr 

odpovídá jejich očekáváním.  

 

Využití metod při výběru zobrazuje následující graf: 
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 Graf 3.4 Procentuální využití metod při výběru pracovníků na dělnické profese 

 

Firma využívá při výběru potenciálních pracovníků vždy metodu, kdy uchazeč musí 

podstoupit zdravotní vyšetření, což je znázorněno i v předchozím grafu 3.4 a na základě 

výsledků se rozhodne, zda je schopen výkonu práce či ne. Pokud je uchazeč schopen výkonu 

práce pozve se do firmy, kde se uplatní metoda ukázky práce, pokud i v této metodě uspěje, je 

s uchazečem sepsána smlouva na zkušební dobu. V této metodě se hlavně ukáže, jak je 

pracovník výkonný. Metoda dotazníků je uplatňována firmou z 90% jelikož pracovníci, kteří 

jsou získávání formou doporučení zaměstnance nevyplňují dotazníky a přecházejí rovnou 



k metodě výběru ukázky práce, v ostatních případech je tato metoda uplatňována vždy jako 

první. Výběrový pohovor je firmou využíván z 80%, protože firma výše jmenované metody 

výběru upřednostňuje více. 

 

3.7 Analýza odchodů pracovníků  

Jde o počet odcházejících pracovníků podle doby zaměstnání v rozdělení na jednotlivé 

výrobní úseky. V době hospodářské krize se firma snaží udržet stávající počet pracovníků 

v dělnických profesích, a to v počtu 83 pracovníků, v současné době nerozšiřuje svůj pracovní 

tým, výjimku tvoří situace, kdy pracovník je propuštěn, nebo odejde dobrovolně, pak se na 

tato místa hledají noví pracovníci ve stejném počtu. V současnosti jednotlivé segmenty mají 

rozdělení pracovníků následující: 

 

Segment TTW (Tablett Transport Wagen), jde o segment zaměřený na výrobu přepravních 

vozíků, výdejních vozíků na jídlo, vozíků na prádlo, výroba chladicích skříní, vyhřívaných 

skříní na jídlo, výroba vyhřívaných misek na operační sály, které udržují teplotu lidských 

orgánů. 

Počet dělníků: 21   

   

Segment GF mix (Gastronomy), jde o segment zabývající se výrobou zařízení pro veřejné 

stravování. Mezi výrobky patří například servírovací stoly a boxy na jídla. 

Počet dělníků: 7 

 

Segment Medicina – výroba operačních stolů, zvedacích plošin a příslušenství do 

zdravotnictví 

Počet dělníků: 14 

 

Segment CWS (Clining Wash System), název odvozen podle německé firmy, pro kterou se 

zařízení vyrábí. Jde o výrobu hygienických zařízení do toalet a sprch, dávkovače mýdel a  

zásobníky papírových ubrousků. 

Počet dělníků: 8 

 

 



Segment BIZERBA – název odvozen podle německé firmy, pro kterou se dané zařízení 

vyrábí. Výroba krájecích strojů na salámy, výroba pil na kosti do potravinářského průmyslu. 

Počet dělníků: 18 

 

Segment Hobart – název odvozen podle americké firmy, pro kterou se zařízení vyrábí. Jde o 

výrobu odkapávacích desek, pracovních desek, stolů do kuchyní, dřezů, a regálů. Zabývá se 

kuchyňskou technikou. 

Počet dělníků: 15 

 

V následujících tabulkách 3.1 a 3.2 je uvedena analýza všech přicházejících a odcházejících 

pracovníků a analýza pracovníků dělnických profesí během let 2006, 2007 a 2008. 

 

 

Míra odchodu =  

 

Všechny následující tabulky jsem zpracovala, na základě interních zdrojů firmy: 

Tab. 3.1 počet všech přicházejících a odcházejících pracovníků během uvedených let: 

Rok 2006 2007 2008 

Příchod 18 12 17 

Odchod 4 5 7 

Počet pracovníků 103 110 120 

Míra odchodu 3,88% 4,54% 5,83% 

 

Tab. 3.1 udává počet všech přicházejících a odcházejících pracovníků během let 2006, 2007 a 

2008, dále počet pracovníků a fluktuaci v těchto letech. Během uvedených let přišlo do firmy 

celkem 47 zaměstnanců a odešlo 16 zaměstnanců. Rozdíl činí 31 zaměstnanců. Optimální 

fluktuace zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 5-7%. Z uvedené tabulky vyplývá, že jde o 

řízenou fluktuaci, protože se pohybuje okolo optimálního rozmezí, a že fluktuace všech 

zaměstnanců v letech 2006, 2007 a 2008 je optimální. Přínosem takové velikosti fluktuace, 

může být stabilizace produktivních sil. Největší míra odchodu pracovníků je v roce 2008, a to 

5,83%.  

 

 

 

počet pracovníků, kteří během určitého období 
odešli 

počet pracovníku v témže období 
* 100 



Tab. 3.2 počet přicházejících a odcházejících pracovníků dělnické profese v letech 2006, 2007 

a 2008: 

Rok 2006 2007 2008 

Příchod 14 8 10 

Odchod 4 3 5 

Počet pracovníků 70 75 80 

Míra odchodu 5,71% 4% 6,25% 

 

Tab. 3.2 uvádí počet přicházejících a odcházejících pracovníků dělnické profese ve výše 

uvedených letech. Během uvedených let přišlo do firmy 32 pracovníků a odešlo 12 

pracovníků. Rozdíl činí 20 pracovníků. Opět z uvedené tabulky vyplývá, že fluktuace 

pracovníků v letech 2006, 2007 a 2008 je optimální. V roce 2008 je opět největší fluktuace 

pracovníků, a to 6,25%.   

 

Na základě analýzy míry odchodu pracovníků, jsem se rozhodla provést analýzu doby 

zaměstnání pracovníků, ve stejném rozdělení, jako u předchozí analýzy. 

 

Tab. 3.3 uvádí počet všech zaměstnanců BLANCA podle doby zaměstnání v této firmě: 

Doba Méně než 1 

rok 

1-3 roky 4-7 let 8-10 let 11-14 let 15 a více 

let 

Počet 10 21 64 15 8 4 

 

Tab. 3.4 uvádí počet zaměstnanců dělnických profesí podle doby zaměstnání v této firmě: 

Doba Méně než 1 

rok 

1-3 roky 4-7 let 8-10 let 11-14 let 15 a více 

let 

Počet 5 15 45 11 4 3 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, že ve firmě je zaměstnáno celkem 64 pracovníků, kteří zde 

pracují 4-7 let a z toho 45 pracovníků dělnické profese.  Ve firmě pracují i zaměstnanci od 

založení společnosti.  

 

 

 



Tab. 3.5 analýza počtu jednotlivých zaměstnanců podle vzdělání: 

Typ vzdělání základní vyučen maturita Vyšší Vysokoškolské 

Manažeři     2 

THP  1 25 7 4 

Dělníci 4 75 4   

 

Z uvedené tabulky 3.5 vyplývá, že ve firmě jsou převážně zaměstnáni pracovníci dělnické 

profese s vyučením, a to v počtu 75 pracovníků. Nejvyšší dosažené vzdělání u dělníků je 

maturita, kterou mají 4 pracovníci. U THP je nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské, které 

mají 4 zaměstnanci. Většina pracovníků THP dosahuje vzdělání s maturitou.  

 

Analýza příčin odchodů pracovníků: 
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Graf 3.5 Analýza příčin odchodů pracovníků 

 

Z grafu 3.5 je vidět, že nejvíce pracovníků odchází z pracovního poměru v případě,  kdy 

pracovní poměr je ukončen zaměstnavatelem, a to v podílu 28%. Důvodem je nespokojenost 

zaměstnavatele se zaměstnancem, porušení pracovní kázně a podobně. Další příčinou 

odchodu pracovníků je odchod ve zkušební době, a to v podílu 25%. K důvodům patří, že 

zaměstnanec danou práci nezvládá, nebaví jej, nebo není celkově spokojen s danou prací. 

Pracovní poměr ukončený zaměstnancem, je třetí největší příčinou ukončení pracovního 



poměru. Zaměstnanci převážně odchází z důvodu nespokojenosti s výši mzdy. Mezi další 

příčiny ukončení pracovního poměru patří pracovní poměr ukončen vzájemnou domluvou a 

ostatní důvody, mezi které patří například odchod do důchodu, nebo mateřská dovolená. 

 

Analýza mzdového hodnocení: 

V průběhu zpracování jednotlivých analýz, jsem se nejednou setkala s informaci, že 

zaměstnanci jsou nespokojeni s výši své mzdy. Její úroveň některé zaměstnance přinutí i 

k odchodu z firmy, což můžeme vidět i na grafu 3.5. Firma nenabízí dostatečně odpovídající 

mzdu svým zaměstnancům, a proto může mít problémy, při získávání kvalifikovaných 

zaměstnanců. 

 

Mzdová oblast se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním 

poměru s výjimkou zaměstnanců, s nimiž je uzavřena smluvní mzda. Délka pracovního doby 

činí u zaměstnanců zařazených do vícesměnného provozu 37,5 hodin týdně, u zaměstnanců 

zařazených do jednosměnného provozu 40 hodin týdně. Pracovní místa a zaměstnanci 

v dělnických profesích jsou zařazováni, již při nástupu do tarifních tříd a skupin, na základě 

převážně vykonávaných činností. Tarifní stupeň vyjadřuje složitost vykonávaných činností. 

Složitost je stanovena v popisu pracovního místa viz. příloha č. 3. Zaměstnanci zařazení jako 

THP pracovníci mají smluvní měsíční mzdu. 

 

Tab. 3.6 tarifní třídy, zdroj: zpracováno podle dat společnosti 

Tarifní třída Kč/ hodina Měsíční tarif (37,5 

hodin týdně) 

Měsíční tarif (40 

hodin týdně) 

1 51,25 8357 8914 

2 56,42 9199 9812 

3 61,59 10042 10711 

4 66,75 10884 11610 

5 71,92 11727 12509 

6 77,09 12569 13407 

7 86,38 14085 15024 

8 92,59 15096 16102 

9 99,82 16276 17361 

 



V tabulce 3.6 jsou uvedeny jednotlivé tarifní třídy a jim odpovídající odměna. Popis 

pracovních míst, kterým náleží daný tarif, je uveden v příloze č. 3. Zaměstnavatel může 

zaměstnancům poskytnout k tomuto základnímu hodnocení, i hodnocení v podobě osobních 

příplatků, prémií, odměn či benefitů. Způsoby jakými firma BLANCO dále hodnotí některé 

své zaměstnance, jsou uvedeny taktéž v příloze č. 3. 

 

Výše průměrných hrubých mezd u vybraných dělnických profesí ve firmě: 
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Graf 3.6 výše průměrných hrubých mezd, bez dalších osobních příplatků 

 

Mezi kritérium, pro osobní hodnocení zaměstnanců firmy patří profesní vývoj, do kterého 

firma řadí odborné schopnosti, kvalitu práce a kvantitu práce. Odbornými schopnostmi firma 

myslí rozsah odborných vědomostí, ochotu pro další vzdělávání, nebo samostatnost při 

provádění svěřených úkolů. Kvalitou práce považuje řádné odvádění práce, řádné zacházení 

s pracovními prostředky, nástroji a materiálem a jejich udržování v pořádku a čistotě. 

Kvantita práce znamená příprava a organizace práce, plánování. Druhým kritériem, pro 

osobní hodnocení zaměstnanců je osobní přístup, kam firma řadí pracovní nasazení a 

spolupráci, neboli práci v týmu. Pracovním nasazením firma myslí včasné a řádné splnění 

započatých úkolů, schopnost řešit zátěžové situace, plnění fondu pracovní doby, dodržování 

pracovněprávních a bezpečnostních předpisů, udržování čistoty na pracovišti i mimo něj. 



Spolupráci, neboli práci v týmu firma požaduje, schopnost kooperace a týmové spolupráce, 

vzájemnou komunikaci, snahu hledat společné řešení, součinnost se zaměstnavatelem a 

loajalitu. 

3.8 Úloha vedoucích útvaru a  personálního útvaru 

Ve firmě BLANCO CZ personální pracovnice společně s vedoucími jednotlivých úseků se 

významně podílejí na získávání a výběru pracovníků. Vedoucí pracovníci určují potřebu 

nových pracovníků na svých úsecích, kterou následně sdělí personální pracovnici, ta dané 

požadavky zpracuje a udělá veškeré kroky, ke zveřejnění volných pracovních míst na trhu 

práce. Na základě získaných uchazečů společně rozhodují, který z těchto zájemců bude 

nejvíce vyhovovat požadavkům volného pracovního místa. Další úlohou personální 

pracovnice je výdej stravenek, vedení evidence popisu pracovních míst a činnosti, evidence 

příchodů a odchodů, namátkové kontroly dělníků, zda není požíván během směny alkohol, 

zda chodí do práce, vede osobní spisy pracovníků, zpracovává lékařské posudky, zajišťuje 

plány dovolených, příprava a uzavírání pracovněprávních smluv, vyřizování individuálních 

personálních záležitostí, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, včetně rekvalifikací, vyřizování 

požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky a celkově zpracovává personální agendu 

firmy. 

3.9 Analýza SWOT 

Na základě získaných poznatků o procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti 

BLANCO CZ, jsem se rozhodla provést SWOT analýzu tohoto procesu firmy, z mého 

pohledu, tedy analýzu silných, slabých stránek a jejich příležitostí a hrozeb.  

 

Silné stránky:     Slabé stránky: 

- stabilní firma     - práce ve stresu, pracovní vytížení 

- 16 let na českém trhu, 84 let od založení  - nižší průměr platů, z tohoto důvodu si 

- firemní růst, vzdělávání  mnohdy neudrží kvalitní pracovníky 

- benefity      - nejsou dobré vazby mezi pracovníky, 

- mezinárodně zaměřený podnik   vytvářejí se skupinky 

- práce v mladém kolektivu     

- využívá více forem získávání a výběru  

pracovníků 

 



Příležitosti:      Ohrožení: 

- možnost rozšíření výrobního závodu  - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- dotace od státu na školení, zvyšování  - vstup nové konkurence na trh 

kvalifikace zaměstnanců    - odchody pracovníků ke konkurenci 

       - hospodářská krize 

 

Silnou stránkou této firmy je, že se jedná o stabilní mezinárodně zaměřený podnik s dlouhou 

působností na trhu, což umožňuje široké pokrytí trhu. Mají větší možnost o oslovení 

potenciálních uchazečů při potřebě obsazení volného pracovního místa. Firma taktéž 

poskytuje svým zaměstnancům odměny, mezi které patří stravenky, zvláštní prémie 

(výkonnostní, za absenci, měsíční, pololetní, roční), odměny za zlepšovací návrhy, jubilejní 

odměny a příspěvky na penzijní a životní pojištění, dále umožňuje firemní vzdělávání (např. 

jazykové kurzy), možnost zvyšování kvalifikace, nabízí práci v mladém kolektivu, a taktéž je 

výhodou, že využívá více forem při získávání a výběru pracovníků. 

 

Slabou stránkou společnosti je, že pracovníci pracují ve stresu, je zde pracovní vytížení 

pracovníků, zaměstnanci mají nižší průměr platů, to může vést k odchodu kvalitních 

zaměstnanců, nejsou zde dobré vztahy mezi zaměstnanci, vytvářejí se izolované skupinky.  

 

K příležitostem patří možnost rozšíření výrobního závodu, což by vedlo ke vzniku nových 

pracovních míst a k firemnímu růstu některých pracovníků ve firmě, taktéž rozšíření 

výrobního procesu, nebo dotace od státu, na školení, zvyšování kvalifikace zaměstnanců.  

 

Ohrožením pro firmu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, vstup nové 

konkurence na trh, odchody pracovníků ke konkurenci, nebo dnes již aktuální hospodářská 

krize. 

 

 

 

 

 

 

 



4 Návrhy a doporučení 

Firma BLANCO CZ působí na českém trhu již 16 let a za tu dobu si osvojila řadu metod a 

technik v procesu získávání a výběru pracovníků. 

 

V procesu určování potřeby nových pracovníků, firma postupuje tak, že prvotní signál této 

potřeby vysílají vedoucí jednotlivých útvarů, a to na základě plánu výroby, nebo podle 

současného stavu pracovníků. Každý rok se ve firmě zvyšuje počet zaměstnanců o několik 

málo osob, ale převážně je tato potřeba určena okamžikem, kdy z firmy odchází pracovník a 

je potřeba zaplnit volné pracovní místo novou osobou.  

 

Společnost, aby přilákala nové uchazeče o zaměstnání se prezentuje jako stabilní firma, která 

nabízí jistotu práce a řadu různých benefitů, mezi odměny, které nabízí patří práce v mladém 

kolektivu, pět týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 85 Kč, firemní vzdělávání (např. jazykové 

kurzy), možnost zvyšování kvalifikace, kdy firma umožňuje různé svářečské kurzy, dále 

nabízí zvláštní prémie (výkonnostní, za nízkou absenci, měsíční, pololetní, roční), odměny za 

zlepšovací návrhy, jubilejní odměny a příspěvky na penzijní a životní pojištění. Firma nabízí 

řadu odměn, ale dnes existuje na trhu převaha podniků, které nabízejí obdobné nebo stejné 

benefity pro přilákání uchazečů do svých firem. Je pravda, že peníze hodně motivují 

pracovníka k výkonu, aby uspokojil své základní potřeby, ale jakmile dosáhne osoba určité 

úrovně, začíná preferovat i jiné hodnoty, jak zvýšit svou motivaci k výkonu. Firma by mohla 

uplatňovat CAFETERIA SYSTÉM, což je flexibilní systém poskytování zaměstnaneckých 

výhod, kdy zaměstnanci mají možnost podle určitých pravidel si vybírat z nabídky 

zaměstnaneckých výhod. Každý zaměstnanec má svůj zaměstnanecký účet, tento účet může 

mít formu bodů, nebo částky a jednotlivé odměny jsou taktéž ohodnoceny a zaměstnanec  si 

může čerpat zaměstnanecké výhody do jeho plné výše, na základě svého uvážení. Výhodou 

tohoto systému je flexibilita, to znamená, že je prováděná průběžná aktualizace potřeb 

zaměstnanců, například na základě ankety, nebo dotazníků. Zaměstnavatel může poskytovat 

výhody v podobě sportovních aktivit, kulturního využití a další právě na základě těchto 

dotazníků, které poskytl zaměstnancům, aby věděl o co mají zájem. Další výhodou je, že 

přináší svobodnou volbu zaměstnaneckých výhod, spravedlnost a přináší konkurenční 

výhodu, protože je pro uchazeče o zaměstnání atraktivní. Nevýhoda tohoto systému spočívá 

v tom, že je administrativně náročnější a nákladnější. 

 



Kombinovaná forma zdrojů pracovníků, kterou uplatňuje firma je velmi výhodná. Vnitřní 

zdroje získávání pracovníků umožňují firmě v případě náhlého odchodu pracovníka, aby toto 

volné místo bylo okamžitě nahrazeno pracovníkem jiným, který dané práci rozumí, do doby 

než získají nového zaměstnance a nebyly by například nějaké ztráty ve výrobě. Vnější zdroje 

získávání pracovníků umožňují firmě získat větší počet uchazečů o zaměstnání,  proto bych 

tuto formu zcela jistě zachovala. 

 

Firma k získání co největšího množství uchazečů o zaměstnání, ze kterých bude později 

v případě potřeby vybírat vhodné kandidáty na volné pracovní místo, využívá několik metod 

získávání. Nejvíce využívanou metodou je, že se uchazeči hlásí ve firmě sami a následně 

získává uchazeče na základě inzerátu, který zveřejňuje v tisku a rádiu. Firma taktéž získává 

potenciální pracovníky formou: doporučení zaměstnance, služeb ÚP, spolupráce se školami, 

kterým umožňuje, aby studenti vykonávali v jednotlivých úsecích provozu praxi. Mezi méně 

uplatňované metody patří internet. Firma využívá větší množství metod pro získávání 

potenciálních kandidátů na volné pracovní místo, což ji může přinášet výhody velkého počtu 

uchazečů, a taktéž už za dobu svého působení na českém trhu ví, jaké metody získávání 

pracovníků jsou pro firmu nejefektivnější. S volbou metod pro získávání pracovníků 

souhlasím, ale firma by se mohla více zaměřit na získávání uchazečů pomocí internetu.  

 

Při obsazovaní pracovních míst na dělnické profesi požaduje firma od uchazečů o zaměstnání 

dotazník a oprávnění k vyžadovaným profesím, mezi které patří svářečský průkaz, řidičský 

průkaz typu B, průkaz na VZV, dále jeřábnické průkazy, nebo jiná osvědčení. BLANCO CZ 

uplatňuje jednoduchý typ dotazníku, který si sestavili sami. Tento dotazník obsahuje opravdu 

jen základní údaje o uchazeči, a bylo by vhodné, jej rozšířit o některé další údaje. Toto 

rozšíření, by umožnilo větší vypovídací schopnost o jednotlivých uchazečích. V dotazníku by 

mohla být otázka, jakou školu daný uchazeč vystudoval, nebo doba posledního a 

předposledního zaměstnání, důvod ukončení předchozího pracovního poměru, proč se hlásí 

do firmy, co od pracovní pozice na níž se hlásí očekává, zda má nějaké zdravotní omezení, 

jako alergie, závratě, apod., jak se dozvěděl o volné pracovní pozici. V dotazníku by mohla 

být položena otázka uchazeči, co považuje za své silné stránky a slabé stránky. Zda je 

v současné době zaměstnaný, nezaměstnaný, či ve výpovědi.  

 

Výběr uchazečů na volné pracovní místo má ve firmě za úkol personální pracovnice společně 

s vedoucím úseku, na něž se hledá vhodný pracovník. Vedoucí, společně s personální 



pracovnicí prvotně vybírají na základě dotazníků, výjimku tvoří uchazeč získaný 

doporučením zaměstnance, který ihned přechází k druhé metodě, na základě které se vedení 

rozhoduje o přijetí uchazeče, a tou je zdravotní prohlídka.  Jestliže vyhovuje uchazečův 

zdravotní stav pro danou pozici, je pozván do firmy, kde je mu zadán pracovní úkol, který by 

měl splnit. Pokud i v tomto případě uchazeč splní podmínky, je přijat na zkušební dobu. Co se 

týče procesu výběru pracovníků a spolupráce mezi personální pracovnicí a vedoucími 

segmentů, se zdá být dostačující. Jak jsem uvedla výše, o práci ve firmě se ucházejí většinou 

pouze nekvalifikovaní pracovníci, protože firma nechce poskytovat za odbornost odpovídající 

mzdu. Firma by měla zvážit, co je pro ni méně nákladnější a tedy výhodnější. Zda přijímat 

stále levnou pracovní sílu, či vynaložit větší mzdové náklady na kvalifikovanější pracovníky, 

kteří dosahují z důvodu vyšší kvalifikace vyšší produktivitu, než málo kvalifikovaná pracovní 

síla, která potřebuje nějaký čas na zaučení, a tedy není tolik produktivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Závěr 

Získávání a výběr pracovníků je velmi důležitý a náročný proces pro každou firmu. Najít a 

vybrat pracovníky s potřebnou kvalifikací, schopnostmi a praxí je nelehký úkol. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit stávající stav v oblasti získávání a výběrů 

pracovníků ve firmě BLANCO CZ a na základě získaných informací navrhnout možná 

zlepšení tohoto personálního procesu.  

 

V teoretické části jsem se zabývala popisem procesu získávání a výběru pracovníků, které 

jsem v následující části, aplikovala na mnou zvolený podnik.  

 

Na základě získaných poznatků, mohu konstatovat, že firma BLANCO CZ je mezinárodně 

zaměřený a stabilní podnik, a co se týče procesu získávání a výběru pracovníků mohu usoudit, 

že je úspěšný, jelikož každoročně se firmě zvýší počet zaměstnanců o několik osob. 

 

V oblastech, ve kterých jsem našla nedostatky, jsem se snažila navrhnout možná řešení, která 

mohou vést firmu, ještě k lepšímu zefektivnění celého procesu získávání a výběru pracovníků 

a domnívám se tedy, že cíl bakalářské práce jsem splnila. 
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