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Anotace 
Tématem diplomové práce je personální marketing v oblasti náboru zaměstnanců 

ve společnosti TietoEnator Czech s.r.o. Práce se zaobírá možnostmi, jak podpořit zvýšení 

počtu uchazečů o práci ve zmíněné společnosti. Je zaměřena na analýzu trhu práce  

v oblasti informačních technologií a zhodnocení současného stavu řešené problematiky,  

na analýzu marketingu společnosti v oblasti náboru zaměstnanců, na plánování lidských 

zdrojů a na samotný výběrový proces. Na základě provedených analýz jsou v závěru 

diplomové práce formulovány návrhy a doporučení, které by společnost mohla zavézt,  

a zvýšit tak zájem potenciálních uchazečů o zaměstnání. 

 

Klíčová slova: personální marketing, IT, analýza trhu, plánování, výběrový proces 

 

Summary 
The topic of dissertation is personnel marketing in the field of recruitment at Tieto 

Czech Ltd. This dissertation is about possibilities how to support increasing number of new 

applicants for work in this company. My dissertation is focused on analysis of labor market 

in IT working field and to asses actual state of issue, on analysis of corporate marketing in 

the field of recruitment, planning of human resources and actual selection process. Finally, 

on the base of done analysis, there are formulated proposals and recommendations for 

company which could be used to increase number of potential applicants for work. 

 

Key words: Personnel Marketing, IT, market analysis, planning, selection process. 
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1.  ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je personální marketing v oblasti náboru 

zaměstnanců ve společnosti TietoEnator Czech s.r.o. TietoEnator Czech s.r.o. poskytuje 

služby v oblasti informačních technologií, výzkumu & vývoje a poradenství. 

Je v současnosti největší společností v tomto odvětví v Moravskoslezském kraji  

a významným zaměstnavatelem v Ostravě, kde pracuje přes 1400 zaměstnanců. Každý 

měsíc přijímá společnost okolo třiceti nových pracovníků. Najít dostatečný počet 

vhodných uchazečů se stává stále těžší. V dnešní moderní době informačních technologií 

působí na trhu velké množství firem a podniků, které potřebují informační specialisty,  

jichž začíná být nedostatek. Firmy se doslova perou o uchazeče a musí neustále 

propracovávat systém personálního marketingu, aby je dokázali nalákat. 

Pod pojem personální marketing je možné skrýt veškeré aktivity v oblasti 

lidských zdrojů, ať už směrem dovnitř podniku (interní personální marketing),  

nebo směrem ven (externí personální marketing). Přesto se za nejdůležitější oblasti 

považují výběrový proces, systém hodnocení pracovníků a personální audit. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma výběrového procesu  

a s tím i spojené činnosti, které samotnému výběrovému procesu předcházejí. Hlavní 

možnosti, kde oslovit uchazeče o práci, vidím v marketingové komunikaci firmy, na kterou 

se hodlám zaměřit.  

Téma z personalistiky jsem si vybrala, protože mne zajímá a chtěla jsem si rozšířit 

teoretické znalosti o praxi. Společnost TietoEnator Czech s.r.o. expanduje na našem trhu 

od roku 2004 a je o ní stále více slyšet. Ať už díky tomu, jak velký počet zaměstnanců 

přijímá do svých řad nebo tomu, že se usadila ve Vědecko-technologickém parku v areálu 

Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava, případně její reklamě. 

Přínos pro sebe vidím v možnosti hlouběji prozkoumat tuto část personalistiky 

 a získat tak první zkušenosti z této oblasti. 

Cílem diplomové práce je navrhnout na základě provedené analýzy opatření  

ke zlepšení současné situace v oblasti personálního marketingu ve zmíněné společnosti. 
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Co se týče rozčlenění diplomové práce, ve druhé kapitole přiblížím a budu 

charakterizovat společnost TietoEnator Czech s.r.o. Třetí kapitola bude zaměřena na 

analýzu trhu práce v oblasti informační technologie a na obecné zhodnocení současného 

stavu řešené problematiky. Předmětem čtvrté kapitoly je rozbor marketingové komunikace 

společnosti vůči potenciálním uchazečům o práci a postup při plánování lidských zdrojů. 

Pátá kapitola se bude zabývat výběrovým řízením. Po provedených analýzách v posledních 

třech zmiňovaných kapitolách, se pokusím v šesté kapitole nastínit možná opatření, která 

by společnosti mohla pomoci oslovit více uchazečů o práci a získat potřebný počet 

kvalifikovaných pracovníků. Závěr věnuji zhodnocení mé diplomové práce.  
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

TIETOENATOR CZECH S.R.O.  
TietoEnator Czech s.r.o., poskytuje služby v oblasti informačních technologií, 

výzkumu & vývoje a poradenství. TietoEnator Czech s.r.o. je plně vlastněna společností 

Tieto Corporation (od 1. 12. 2008 nově pod obchodní značkou Tieto), jejíž sídlo je ve 

Finsku. Tieto1 zaměstnává více než 16 000 odborníků v téměř třiceti zemích světa a je 

jedním z největších poskytovatelů IT služeb v severní Evropě. Zaměřuje se na vysoce 

odborné IT služby poskytované velkým a středně velkým organizacím. Hlavními trhy jsou 

severní Evropa, Německo a Rusko. Hodnotami společnosti jsou prospěch zákazníků  

a osobní růst zaměstnanců. Zaměstnancům poskytuje Tieto trvalou příležitost k jejich 

individuálnímu i týmově orientovanému růstu a rozvoji. 

 

2.1. Historie společnosti na korporativní úrovni 

V roce 1999 byla založena TietoEnator Corporation spojením finské společnosti 

Tieto a švédské společnosti Enator. Finská společnost Tieto byla založena v roce 1968  

a její budoucí švédský partner Enator v roce 1995. V roce 2008 začala transformace 

společnosti, která směřovala ke změně firemní strategie, organizační struktury, způsobu 

práce zaměřené na růst, efektivnost a úzký vztah se zákazníkem. Od 1. 12. 2008 používá 

společnost TietoEnator Corporation novou značku na korporativní úrovni – Tieto. 

S nástupem Tieta společnost vyměnila vedení a od nového roku pracuje podle nové 

organizační struktury a modelu řízení. Na výročním zasedání valné hromady, která se 

konala 26. 3. 2009, bylo schváleno, že mateřská společnost TietoEnator Corporation změní 

své jméno na Tieto Corporation. Ačkoli společnost prošla touto velkou změnou, jejich 

českých společností TietoEnator Czech s.r.o. a TietoEnator Consulting, a.s., se prozatím 

změna názvu netýká. 

                                                             
1 Společnost používá nově ve všech zemích, kde působí, pro označení společnosti novou obchodní značku 
Tieto. Nový obchodní název by měl být používán vždy, kdy je to možné. Proto se i v diplomové práci držím 
této politiky společnosti a používám převážně jen obchodní značku Tieto i pro českou společnost TietoEnator 
Czech s.r.o.      
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2.2. Historie společnosti v České republice 

TietoEnator Czech s.r.o. se sídlem v Praze byla zapsána do obchodního rejstříku 

29. 11. 19952. Společnost TietoEnator Czech s.r.o. vznikla k 1. 1. 2006 fúzí dvou 

původních právních subjektů, které TietoEnator Corporation v letech 2001 a 2002 

odkoupila. Jednalo se o společnosti TietoEnator, a.s. a TIETOENATOR SYKORA s.r.o. 

Obě společnosti již předtím vyvíjely své obchodní aktivity společně a byly rovněž 

propojeny i po organizační stránce.  

 

2.3. Obchodní oblasti 

 Finanční služby  

 Telekomunikace a média  

 Lesní průmysl  

 Zdravotnictví  

 Energetika  

 Vládní instituce  

 Sociální péče  

 Průmyslová výroba  

 Maloobchod a logistika 

 

2.4. Země působnosti 

Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Estonsko, Indie, 

Indonésie, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Rakousko, Rusko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, USA a Velká Británie.  

                                                             
2 Původní společnost nesla název TietoEnator, a.s. 
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Obrázek 1: Mapa působnosti Tieto 

 
Zdroj /www.tietoenator.com/ 

2.5. Úspěchy a ocenění 

V roce 2005 získala společnost ocenění za druhé místo v soutěži Investor roku 2005 

“Největší ekonomický přínos – investice do strategických služeb“ za projekt centra správy, 

provozu a bezpečnosti datových sítí, serverů, databází a aplikací v Ostravě. S projektem 

bylo spojeno vytvoření 330 nových pracovních míst v Ostravě. Ocenění udělila společnosti 

agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI a pod 

záštitou Ministerstva průmyslu.  

V roce 2008 se společnost umístila mezi 100 nejlepšími společnostmi v soutěži 

„Czech 100 Best - Českých 100 nejlepších“, kterou již třináctým rokem pořádá společnost 

Comenius. Toto ocenění získala společnost v kategorii informační a komunikační 

technologie již podruhé. 

 

2.6. Tieto v Moravskoslezském kraji 

V současné době je TietoEnator Czech s.r.o. největší společností v oblasti 

informačních technologií v Moravskoslezském kraji. V něm zaměstnává přes 1 400 
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pracovníků, z nichž přibližně 1 300 je informačních technologů, a každý měsíc přijímá 

přibližně třicet nových zaměstnanců. Nabízí řadu různých pozic absolventům univerzit 

s technickým vzděláním, programátorům, administrátorům a zkušeným manažerům. IT 

odborníci v Ostravě navrhují inovační řešení ve vybraných odvětvích, jako jsou 

telekomunikace a media, lesnický a papírenský průmysl, energetika a finanční služby.  

Tieto v Ostravě poskytuje zákazníkům služby, jako jsou: 

 Vývoj software 

 Testování software 

 Vývoj produktů 

 Aplikace & podpora produktů 

 Operační management 

 Aplikační management 
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3. ANALÝZA TRHU PRÁCE V OBLASTI IT 

3.1. Český statistický úřad 

Dle statistik Českého statistického úřadu je možné informační technology rozdělit 

do dvou základních skupin. Jsou to IT technici, o kterých se dá obecně říci, že podílejí  

na správě a podpoře technologií a dále IT vědci a odborníci, kteří se podílejí na vývoji 

těchto technologií a souvisejících konceptů. Z Výběrového šetření pracovních sil z roku 

2007 vyplynulo, že v České republice bylo v daném roce přibližně 96 tisíc informačních 

technologů. Z toho 53% (50 880 osob) bylo IT techniků a 47% (45 120 osob) IT vědců  

a odborníků. (Graf 1) 

Graf 1: IT odborníci 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 

 

Graf 2 znázorňuje vývoj počtu IT odborníků v letech 2000 až 2007. V letech 2000 

až 2002 je patrný každoroční celkový nárůst IT odborníků. V letech 2003 a 2004 došlo 

k mírnému zhoupnutí. Opětovný nárůst v letech 2005 až 2007 je možné připsat zmíněnému 

příchodu zahraničních investorů. 
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Graf 2: Vývoj počtu IT odborníků v letech 2000-2007 (v tis.) 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 

 

Z grafu 3 je možné vyčíst regionální umístění IT odborníků v roce 2000 a 2007. 

Nejvíce informačních odborníků je koncentrováno v Praze (26, 4 tisíc). Druhý nejvyšší 

počet v Jihomoravském kraji (11,3 tisíc) a třetí v Středočeském kraji (10, 3 tisíc). Celkově 

se dá říct, že v středočeském metropolitním regionu je koncentrováno přes 35 tisíc 

informačních odborníků, tj. více než třetina. Moravskoslezský kraj zaujímá čtvrtou pozici 

s 8, 9 tisíci IT odborníky. Oproti roku 2000 klesl statisticky jejich počet o 300. To mohlo 

být způsobeno přesunem IT odborníků do hlavního města. 
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Graf 3: Regionální umístění IT odborníků (v tis.) 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 

 

Co se týká struktury IT odborníků podle pohlaví, dá se říci, že tyto oblast 

informačních technologií je spíše záležitostí mužů. Ze statistického průzkumu vyplynulo, 

že v roce 2007 představovali muži 87% všech IT odborníků a ženy pouze 13%. (Graf 4) 

 

Graf 4: IT odborníci podle pohlaví 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 
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Oblasti informačních technologií dominují mladší věkové skupiny. V grafu 5 je 

možné vidět, že i v roce 2000, i v roce 2007 tvoří věková skupina 15 – 34 let více než 

polovinu všech informačních odborníků.  

 

Graf 5: IT odborníci podle věku 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 

 

Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, je patrný rozdíl mezi lety 2000  

a 2007. V roce 2000 tvořili středoškoláci s maturitou více než 55% všech IT odborníků, 

což bylo o skoro 19 % více než IT odborníků s terciálním vzděláním (36, 6%). V roce 

2007 bylo rozpětí mezi oběma skupinami pouze 3%. Počet odborníků s terciálním 

vzděláním vzrostl o skoro 8% a o tento počet se zároveň snížil podíl odborníků se středním 

vzděláním s maturitou. Tento jev je možné si vysvětlit snahou, aby oblast ICT byla 

doménou vysoce kvalifikovaných informatiků, kteří vystudují ve vysokém školství (vyšší 

odborná, bakalářská, magisterská a doktorská studia). (Graf 6) 
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Graf 6: Struktura IT odborníků podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 

 

V grafu 7 je znázorněn vývoj počtu IT odborníků v Moravskoslezském kraji  

v letech 2000 až 2007.  

Graf 7: Vývoj počtu IT odborníků v Moravskoslezském kraji v letech 2000 – 2007 

 

Zdroj /www.czso.cz/; Zpracování /vlastní/ 
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3.2. Poptávka práce - nově evidovaní uchazeči o práci na 

úřadech práce 

Analýza poptávky práce byla provedena v srpnu 2008, přičemž data byla 

aktualizována v březnu 2009. Analýza poptávky uchazečů o práci sleduje evidenci čtyř 

vybraných skupin KZAM3 – 2132, 2139, 3122 a 3119 (popis pracovních pozic spadajících 

do uvedených kategorií viz 2. 3. Charakteristika uchazečů o práci ve volné příloze 

Projekt).  

Z analýzy vyplývá, že nejvyšší poptávka z celého Moravskoslezského kraje je na 

Úřadu práce ve Frýdku – Místku, který takřka každý měsíc nově eviduje nejvyšší počet 

uchazečů o zaměstnání a celkově se na něm v roce 2008 evidovalo nejvíce uchazečů oproti 

ostatním úřadům práce.  

 
Tabulka 1: Celkové počty nově evidovaných IT odborníků 

  Celkový počet evidovaných Procentuální vyjádření 

Ostrava 122 19% 

Opava 54 9% 

Nový Jičín 70 11% 

Bruntál 42 7% 

Frýdek - Místek 226 36% 

Karviná 120 19% 

Zdroj /interní data Úřadu práce ve Frýdku - Místku/; Zpracování /vlastní/ 

 

 

                                                             
3 Jedná se o KZAM z oblasti informačních technologií. Uvedené KZAM zahrnují zaměstnání, které jsou pro 
společnosti Tieto nejvíce zajímavé. 
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Obrázek 2: Celkové počty nově evidovaných uchazečů o práci 

 

Zdroj /interní data Úřadu práce ve Frýdku - Místku/; Zpracování /vlastní/ 

 

3.3. Analýza společnosti Tieto 

K 30. lednu 2009 pracovalo ve společnosti Tieto 1 426 zaměstnanců. Průměrný 

věk zaměstnanců je 31 let. Ve společnosti pracuje 85% mužů a 15% žen (Graf 8). 

Graf 8: Zaměstnanci společnosti Tieto dle pohlaví 
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Ve společnosti pracují lidé s terciálním nebo se středoškolským vzděláním. 

Středoškoláci jsou zastoupeni z 46% a lidé s terciálním vzděláním z 54%. (Graf 9) 

 

Graf 9: Zaměstnanci společnosti Tieto dle vzdělání 

 

Zdroj /Tieto/; Zpracování /vlastní/ 

 

Ve společnosti pracuje 1 312 IT odborníků (92%). Zbývajících 8% (114 osob) 

tvoří zaměstnanci zabývající se jinou činností. (Graf 10).  

Graf 10: Rozdělení pracovníků 
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Z informačních odborníků jsou nejčastěji zastoupeni vývojoví projektanti,  

a to z celých 47% (Graf 11). Další, velmi početnou skupinou jsou softwaroví specialisté, 

kteří tvoří 38% informačních odborníků. V této skupině jsou dále zastoupeni testeři (9%)  

a projektoví manažeři (6%). Nejpočetnější skupinou „ostatních pracovníků“ jsou manažeři, 

kteří tvoří polovinu této skupiny (Graf 12). Dále to jsou administrativní pracovníci (37%)  

a nejméně početnou skupinou jsou konzultanti (13%). 

Graf 11: Informační odborníci 

 

Zdroj /Tieto/; Zpracování /vlastní/ 
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Na grafu 13 je znázorněna křivka náboru nových zaměstnanců od ledna 2004 až 

po leden 2009.   

Graf 13: Křivka náboru nových zaměstnanců 

 

Zdroj /Tieto/; Zpracování /vlastní/ 
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4. MARKETING V OBLASTI NÁBORU 

ZAMĚSTNANCŮ A PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH 

ZDROJŮ 

4.1. PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Plánování lidských zdrojů vychází z Ročního plánu lidských zdrojů. Ten vytváří 

HR oddělení (= lidských zdrojů) z dat sesbíraných ze všech oddělení společnosti. Plán je 

vytvářen na základě požadovaných znalostí a kompetencí zaměstnanců. Roční plán 

lidských zdrojů je každý měsíc aktualizován.  

Resource manažeři jednotlivých oddělení definují požadavky na nové 

zaměstnance a jejich bližší specifikaci. Následně staffing manažer (mající na starosti 

koordinaci zdrojů) schválí požadavky na nové zaměstnance a stanoví způsob jejich 

přijímání (zda budou z interních zdrojů nebo z externích). 

Následně resource manažeři budou detailně charakterizovat požadavky všech 

volných pracovních míst (v případě, že již nebyly charakterizovány dříve a nejsou uložené 

v databázi).  

V HR oddělení uloží popis nového pracovního místa do databáze. Následuje 

příprava inzerátů pro všechny nově otevřené pozice a jejich kontrola resource manažery. 

Následně je nabídka volného pracovního místa zveřejněna (buď interně, nebo externě).  
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Obrázek 3: Grafické zobrazení procesu tvorby pracovního místa 
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4.2. Marketing v oblasti náboru zaměstnanců 

Společnost Tieto vyvíjí marketingovou aktivitu v mnoha různých oblastech4. 

Zaměřuje se na spolupráci s vysokými školami v Moravskoslezském kraji i na prezentaci 

společnosti před veřejností. Společnost si je vědoma, že marketing v oblasti náboru 

zaměstnanců by měl směřovat k činnostem spojeným s dobrým jménem zaměstnavatele,  

a že je důležité pracovat na dobré značce firmy na trhu práce. 

 

Univerzitní program 

V rámci Univerzitního programu spolupracovala společnost Tieto v loňském roce 

2008 s vysokými školami na několika různorodých činnostech. S vysokými školami 

spolupracovala na studijních programech, pořádala prezentace, dny otevřených dveří. 

Účastnila se různých vysokoškolských trhů práce, kde nabízela studentům 

možnost dozvědět se více o společnosti a otestování vlastních znalostí. Podílela se také na 

podpoře kulturních nebo společenských událostí (ať už finanční formou nebo formou 

hmotných darů), které pořádaly studentské organizace.  

V rámci univerzitního programu se společnost prezentovala také prostřednictvím 

outdoorové reklamy. 

 

Externí marketingové aktivity 

V rámci externích marketingových aktivit se Tieto prezentovalo prostřednictvím 

internetové reklamy, tisku, venkovní reklamy, reklamy uvnitř budov a reklamy v radiu. 

Na internetu zveřejňovala společnost volná pracovní místa na mnoha různých 

pracovních serverech. Na IT servery, servery zaměřené na aktuální dění, a také na stránky 

internetových obchodů zaměřených na IT umisťovala společnost on-line bannery  

a reklamní odkazy na stránky společnosti. 

Společnost uveřejňovala inzeráty do denního a regionálního tisku a také  

do magazínů chodících zdarma do schránek. Do tisku také přispívala články o společnosti. 

                                                             
4 Konkrétní informace a podoba marketingového plánu nelze zveřejnit, jelikož se jedná o data interního  
a důvěrného charakteru, které tvoří know-how firmy. 
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V případě venkovní reklamy využila společnost možnosti umístění billboardů  

a CLV (city light vitrines) v nákupních centrech. Dále umístila zmíněné CLV do center 

měst, jako jsou Ostrava, Brno a Praha. Světelné vitríny umísťovala společnost také na 

letiště nebo nádraží. Reklamu společnosti Tieto šířily také prostředky dopravy. 

Uvnitř budov (jako například ve vzdělávacích střediscích nebo v prostorách 

vysokých škol) vyvěšovala společnost reklamní plakáty, reklamní obrazy a plastové 

cedule. Vysílala reklamní spoty v kině a v regionálních radiích a také v kolejním rádiu pak 

reklamní kampaně.  

 

Zpětná vazba 

Zpětnou vazbu marketingové komunikace podávají společnosti Tieto uchazeči o 

práci. Součástí každého pohovoru bývá dotaz na informační zdroj, ze kterého se uchazeč 

dozvěděl o nabídce pracovního místa. 

Nejdůležitějšími komunikačními kanály jsou5: 

 Internet 

 Doporučení zaměstnanců společnosti Tieto 

 Doporučení přátel, kteří nepracují ve společnosti Tieto 

 Outdoorová reklama 

 Tisk 

 Univerzitní program 

 Rádio 

 Kino 

 Aktivní vyhledávání 

 Dny otevřených dveří 

 Rekvalifikační kurz VŠB  

 Vzdělávací agentura   

                                                             
5 Seřazené v pořadí od nejvíce zastoupených po nejméně. 
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5. VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

5.1. Popis výběrového řízení 

Výběrové řízení6 začíná přijímáním životopisů uchazečů o práci. Životopisy jsou 

zpracovávány a základní personální údaje jsou vkládány do databáze (datum, kdy uchazeč 

reagoval na pozici; název pozice, na kterou reagoval; pohlaví atd.). V případě, že kandidát 

nevyhovuje požadavkům na danou pracovní pozici, je přesto zaevidován do databáze pro 

pozdější možnost pracovní nabídky. 

Na základě prostudování zaslaného životopisu je buď kandidát pozván k prvnímu 

kolu přijímacího řízení, nebo je kontaktován s odůvodněním, že pro danou pozici o něj 

společnost Tieto v současné době nemá zájem. 

V prvním kole výběrového řízení vede uchazeč pohovor s personalistou. Součástí 

pohovoru je psaný test z odborných znalostí z oblasti informačních technologií. Následuje 

strukturovaný rozhovor, který je z části v anglickém jazyce. Časový prostor, který je dán 

uchazeči pro vyplnění testu, je tři čtvrtě hodiny až hodina. Následný rozhovor trvá od půl 

hodiny až po hodinu.  

Příklad strukturovaného rozhovoru7 

Poslední zaměstnání 

Jak jste získal/a Vaší poslední práci? 

Proč odcházíte z posledního zaměstnání? 

Co Vás v posledním zaměstnání bavilo nebo naopak štvalo? 

Jak vypadal Váš typický den v posledním zaměstnání? 

Za co jste byl obvykle kritizován/a? 

Jak jste na kritiku reagoval/a? 

                                                             
6 Tato podkapitola popisuje průběh přijímacího řízení u externího žadatele. 
7 V diplomové práci není možné zveřejnit konkrétní otázky, které zaznívají na pohovoru – je to interní 
tajemství společnosti. Uvádím proto příklad, jak takový strukturovaný rozhovor u přijímacího řízení může 
vypadat. Otázky, které jsou zde uvedeny, bývají ovšem typické a takové nebo v pozměněné formě je 
používají takřka všechny společnosti.  
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Jaká byla Vaše zodpovědnost? 

Co bylo ve Vašem posledním zaměstnání nejsložitější? 

Co bylo nejjednodušší? 

 

Nové zaměstnání 

Co víte o naší společnosti? 

Jak jste zjistil/a, že hledáme pracovníka na tuto pozici? 

Proč jste se rozhodl/a zareagovat na náš inzerát? 

Co nám můžete nabídnout? 

Co očekáváte od práce, o kterou se ucházíte? 

Jaký by měl být Váš nadřízený? 

Jak dlouho hledáte práci? 

Kdy můžete nastoupit? 

 

Vlastnosti uchazeče 

Které dobré a které špatné vlastnosti máte? 

Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem? 

Jste odolný/á vůči stresu? 

Jakým způsobem si zvyšujete profesní kvalifikaci? 

Jak trávíte volný čas? 

 

Budoucí kariéra 

Jak si podstavujete Vaší budoucí kariéru? 

Jak dlouho byste chtěl/a pracovat pro náš hotel? 

Jak ovlivňuje rodina Vaší kariéru? 
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Čeho byste chtěl/a v kariéře dosáhnout? 

* Po otázkách čerpaných ze strukturovaného dotazníku zpravidla následuje 

diskuze o výši platu, podnikových výhodách atd. Uchazeči je také dán prostor pro dotazy 

týkající se pracovního místa. Na závěr pohovoru bývá uchazeč informován kdy a jakou 

formou mu /jí bude sdělen výsledek.  

 

Celková doba pohovoru je přibližně hodinu a čtvrť až dvě hodiny. Z provedeného 

prvního kola přijímacího řízení provádí personalista zápis v anglickém jazyce, který pak 

zaznamená do interní databáze. 

Na základě proběhlých pohovorů domluví personalista schůzku s resource 

manažery. Na schůzce seznámí personalista manažery s životopisy jednotlivých kandidátů 

a se zápisem, který provedl z pohovoru. Manažerům doporučí, které kandidáty by měli 

pozvat do druhého kola výběrového řízení, které se bude konat s nimi.  

Na základě této schůzky informuje personalista nejpozději do pěti dnů od prvního 

kola přijímacího řízení o jeho výsledku uchazeče. Uchazeč je buď odmítnut (přesto je 

informován, že jeho data zůstávají v databázi a ze společnosti se mu mohou ještě ozvat) 

nebo pozván k druhému kolu přijímacího řízení. 

V druhém kole přijímacího řízení prochází uchazeč rozhovorem s manažerem 

lidských zdrojů příslušného oddělení, který si prověří jejich odborné znalosti. O přijetí 

kandidáta rozhoduje resource manažer daného oddělení. Všichni uchazeči jsou opět 

informováni o výsledku přijímacího řízení. Nepřijatí uchazeči zůstávají taktéž v databázi 

společnosti. Přijatý uchazeč je informován o následném postupu při podepsání pracovní 

smlouvy (za předpokladu, že pracovní nabídku příjme). 

Jakmile je výběrový proces ukončen, je aktualizována databáze volných 

pracovních míst. Celý proces výběrového řízení by měl být ukončen nejpozději do šesti 

týdnů od jeho počátku.  
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5.2. Grafické znázornění procesu výběru zaměstnanců 
 
Obrázek 4: Proces výběru zaměstnanců 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V předchozích částech diplomové práce jsem provedla analýzy trhu, marketingu  

i personální politiky. Došla jsem k závěru, že co se týče marketingových aktivit, má 

společnost vysoce propracovaný plán reklamy i firemních benefitů, a v této oblasti nevidím 

velké možnosti jak navrhnout nějaké razantní změny, které by zvýšili počty nových 

uchazečů o práci. Prostor, kde by se dali najít další informační technologové, vidím 

především v nových oblastech a trzích, kde dosud Tieto uchazeče nijak významně 

nehledalo. Mé návrhy se týkají především spolupráce s konkrétními úřady práce  

v Moravskoslezském kraji, které evidují každý měsíc vysoký počet uchazečů vybraných 

KZAM, a které Tieto potřebuje nejvíce. Kromě návrhů spojených s bližší spolupráci  

s úřady práce, navrhuji dále projekt školení studentů informatiky na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava.   

 

6.1. Projekt Úřadu práce Frýdek – Místek a společnosti 

Tieto 

Z analýzy trhu práce prováděné na úřadech práce v Moravskoslezském kraji 

vyplynulo, že okres Frýdek – Místek eviduje každý měsíc vysoký počet nových uchazečů  

o práci v oblasti informačních technologií (žádaných KZAM), oproti ostatním úřadům 

v Moravskoslezském kraji. Tento počet nových uchazečů je nejvyšší v celém 

Moravskoslezském kraji. Z komunikace s Úřadem práce ve Frýdku – Místku vyplynulo 

taktéž, že i přes oslovení společnosti, nebyla žádná odezva o bližší spolupráci, jelikož Tieto 

nepovažoval tento úřad práce za příliš lukrativní trh, kde by hledal potenciální pracovníky.  

Na základě pozitivních výsledků analýzy navrhuji zaměřit se na intenzivnější 

spolupráci s ÚP Frýdek – Místek. Možností spolupráce je více, nicméně za výchozí 

považuji tento projekt, díky němuž se oba subjekty blíže seznámí a domluví i na možnosti 

další spolupráce.  Projekt popisuje spolupráci od oslovení kontaktní osoby na ÚP, přes 

schůzku zástupců obou subjektů až po prezentaci společnosti u žadatelů o práci, možnosti 

umístění reklamních materiálů a další.  
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Projekt obsahuje především profil a cíl samotného projektu, dále charakteristiku 

subjektů, analýzu trhu, detailní popis projektu (včetně konkrétních jmen kontaktních 

pracovníků, kterých by se týkal), identifikaci a vyčíslení materiálních vstupů, organizační 

uspořádání, plán implementace a vyhodnocení.  

Podstatným faktem projektu je, že z celkového počtu 288 nově evidovaných 

uchazečů o práci (vybraných KZAM) za rok 2008, přišli pouze 4 uchazeči  

ze společnosti Tieto (ukončili pracovní poměr v této společnosti a následně se evidovali na 

Úřadu práce ve Frýdku – Místku). Jelikož je toto číslo velmi malé, zvyšuje se 

pravděpodobnost úspěšné spolupráce (v případě, že by číslo bylo vysoké, snížil by se počet 

uchazečů, kterým by mohla být nabídnuta práce ve společnosti Tieto a projekt by nebyl až 

tak lukrativní). 

Vypracovaný projekt je součástí diplomové práce jako volná příloha Projekt. 

I když se jedná o nástin projektu, myslím si, že i v takové podobě by jej společnost Tieto 

mohla hned použít a aplikovat v praxi.  

 

6.2. Projekt Úřadu práce Nový Jičín a společnosti Tieto 

Stejně jako v případě ÚP ve Frýdku – Místku vyplynulo z analýzy, že na místním 

úřadu práce se eviduje každý měsíc vysoký počet nových uchazečů o práci z oblasti 

informačních technologií. Z tohoto důvodu doporučuji aplikovat projekt společnosti Tieto 

s ÚP Frýdek – Místek také na Úřad práce v Novém Jičíně. V tomto směru doporučuji 

oslovit kompetentního pracovníka z oddělení zprostředkování práce s žádostí  

o intenzivnější spolupráci při hledání žadatelů o práci a aplikovat stejný postup, jaký je 

uveden v přiloženém projektu. Dle mého názoru není určitě potřeba zpracovávat nový 

projekt, stačí jen kontaktovat pracovníka úřadu práce a bližší podmínky a postupy 

domluvit ústně na schůzce. 

6.3. Trh práce ve Frýdku – Místku 

Akci Trh práce pořádal Úřad práce ve Frýdku – Místku v dubnu 2008  

ve Víceúčelové sportovní hale. Umožnil přímé setkání nabídky a poptávky práce  
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na jednom místě. Ve Frýdku – Místku se prezentovalo na Trhu práce 45 zaměstnavatelů 

z různých odvětví a oborů a navštívilo jej skoro 2000 uchazečů. Stejnou akci pořádaly  

i ostatní okresní úřady práce v Moravskoslezském kraji. Zástupci Tieto se této Trhu práce 

také zúčastnili, nicméně jen v Ostravě. 

 Tato akce byla jedna z mnoha činností spadající pod projekt Institut trhu práce, 

který probíhal od června 2006 do listopadu 2008 ve spolupráci s Hospodářskou komorou  

a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Úřad práce kontaktoval přibližně 400 firem s nabídkou účasti. Každý vystavovatel 

dostal k dispozici prostor, který požadoval. K uvedené akci vytvořil úřad práce také 

reklamní kampaň, kdy inzeroval v tisku, umístil letáky do MHD, na reklamní plochy  

ve městě, v prostorách VŠB – TUO, měl spot v rádiu, odkaz na webovém portálu jobs.cz. 

Veškeré zmíněné aktivity byly pro vystavovatele zdarma. Následně si již vše ostatní 

zařizovali zaměstnavatelé. Ti si sami zařídili vlastní reklamu (nebo jinou formu odkazu), 

že budou vystavovat na této akci a na akci si přinesli vybavení (přenosné stánky, reklamní 

panely, reklamní materiál apod.).  

Jelikož dotovaný projekt v listopadu 2008 skončil, nebyla akce v letošním roce 

pořádána, protože na ní úřad práce neměl peníze. Nicméně z analýzy průzkumu 

spokojenosti mezi zaměstnavateli i návštěvníky vyplynulo, že Trh pracovních příležitostí 

naplnil svůj účel a bylo by žádoucí tuto akci tohoto typu pravidelně opakovat (i za cenu 

vyčlenění peněz z rozpočtu úřadu práce nebo spolufinancování zaměstnavateli, kteří by na 

akci vystavovali).  

Doporučuji Tietu sledovat nabídku akcí, i v rámci zintenzivněné komunikace 

s úřadem práce, a pokud se akce bude opakovat, zúčastnit se jí. 

6.4. Spolupráce s Úřadem práce ve Frýdku – Místku při 

rekvalifikacích 
Společnost Tieto spolupracuje pravidelně s lektory rekvalifikačních kurzů 

v Ostravě. Doporučuji tuto činnost aplikovat i na Úřad práce ve Frýdku – Místku. Loni 

vyhrálo výběrové řízení a realizovalo kurzy z oblasti informačních technologií Středisko 

vzdělávání při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (toto středisko 

realizovalo kurzy pro oba úřady práce).  Od 13. 3. do 5. 5. 2009 probíhá ve Frýdku – 
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Místku nové výběrové řízení na realizátory kurzů. Doporučuji personalistům společnosti 

Tieto sledovat na internetových stránkách Úřadu práce ve Frýdku – Místku výsledky 

výběrového řízení. Pokud by realizaci kurzů vyhrál jiný školitel, nebylo by možné navázat 

na spolupráci z loňského roku. V tom případě by bylo vhodné kontaktovat skrze úřad práce 

nového realizátora a domluvit se na možnosti a míře ovlivnění obsahu výuky. 

6.5. Projekt školení studentů VŠB – TUO a bližší 
spolupráce se školou 
Je obecně známo, že skoro všichni absolventi vysokých škol mají základní 

teoretické znalosti, nicméně pro potřeby budoucích zaměstnavatelů nejsou příliš 

dostačující. Společnost Tieto by také ráda uvítala, kdyby čerství absolventi, kteří k nim 

nastoupí, měli širší okruh znalostí a znali určité pracovní postupy z oblasti informačních 

technologií více do hloubky. Doporučuji společnosti Tieto zpracovat projekt na možnost 

školení studentů informatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

Každá společnost zaučí nového pracovníka na jeho konkrétní pracovní pozici, nicméně 

v případě absolventů (mnohdy bez zkušeností) to zpravidla trvá déle. Kdyby společnost 

Tieto pořádala ve spolupráci s VŠB – TUO speciální kurzy pro studenty na určitá témata 

z oblastí informačních technologií (která jsou klíčová pro tento obor) mohla by pak také 

přijímat více připravené studenty a jejich plné zařazení do pracovní činnosti by trvalo 

kratší dobu. Zároveň by společnost měla možnost si „vyhlédnout“ šikovné informační 

odborníky (zvláště v posledních ročnících studia – ať už bakalářského nebo magisterského) 

a po ukončení jejich studia jim nabídnout možnost práce v Tieto. Domnívám se,  

že jak studenti, tak i Vysoká škola báňská by určitě uvítali možnost doplňkových kurzů, 

které by vedli zkušení informační odborníci ze společnosti Tieto. 

 

Je potřeba provést studii proveditelnosti, v rámci které byly postupně provedeny 

následující kroky:8 

 předběžný nástin projektu, který bude konzultován s odpovědným 

pracovníkem VŠB – TUO 

 kterých fakult by se projekt týkal 

 hrubý nárys projektu 
                                                             
8 Jedná se o hrubý nástin, co by měl projekt přibližně obsahovat. 
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 marketingový výzkum mezi studenty 

 zda by měli zájem o pořádání kurzů 

 na která témata by kurzy uvítali 

 které ročníky by kurzy uvítaly nejvíce 

 materiálové vstupy 

 identifikace případných materiálových vstupů 

 technické zajištění spolupráce 

 kde by se kurzy pořádaly 

 jaká technika by byla školitelům k dispozici  

 dostupný software 

 charakteristika a popis kurzů 

 organizační uspořádání 

 kdo by byly kontaktní osoby na obou stranách 

 kdo by kurzy vyučoval 

 plán implementace 

 časové rozvržení realizace projektu – od první schůzky, přes čas na 

marketingový výzkum, jeho vyhodnocení a přijetí závěrů, identifikaci 

materiálních vstupů, detailní popis technického zajištění projektu… 

 ekonomické vyhodnocení 

 odměny školitelům  

 náklady na realizaci projektu  

 celkové vyhodnocení možnosti realizace projektu 

 

Na základě celkového vyhodnocení projektu by pak mohl být projekt buď 

realizován, nebo zamítnut. Existuje samozřejmě možnost, že studenti po absolvování kurzů 

nebudou chtít uplatnit nové znalosti zrovna ve společnosti Tieto, ale i přes toto riziko 

vidím kurzy jako přínosné. Domnívám se, že vypracování studie proveditelnosti by mohla 

vyhlásit společnost Tieto jako téma bakalářské nebo diplomové práce.  
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6.6. Spolupráce s Informačními a poradenskými středisky 

při úřadech práce 

Funkcí Informačních a poradenských středisek je poradenství žákům základních 

škol, studentům a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením, uchazečům  

o zaměstnání a dalším zájemcům. Pracovníci těchto informačních středisek poskytují 

poradenství související s volbou povolání a následným uplatněním v praxi. Mimo jiné 

navštěvují také střední školy. Zde je možné, v návaznosti na spolupráci se společností 

Tieto, aby pracovníci dali doporučení studentům jít studovat určité obory z oblasti 

informačních technologií na vysokou školu.  

Doporučení je spjato s možností následného uplatnění v praxi. Proto tento návrh 

doporučuji aplikovat vzhledem k výhledovým nárokům na lidské zdroje jednotlivých 

oddělení společnosti Tieto.  
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7. ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se zabývala personálním marketingem a výběrovým 

procesem ve společnosti TietoEnator Czech s.r.o. Cílem diplomové práce bylo provedení 

analýz (v oblasti trhu, plánování lidských zdrojů, marketingové komunikace a výběrového 

řízení) a na jejich základě navržení opatření, která by vedla ke zlepšení současné situace 

v oblasti personálního marketingu ve zmíněné společnosti.  

V úvodu diplomové práce jsem stanovila hypotézu, že možnosti, jak lépe  

a ve větším měřítku oslovit uchazeče o práci vidím v marketingové komunikaci firmy. 

Tuto hypotézu nemohu potvrdit, jelikož v závislosti na provedených analýzách jsem došla 

k závěru, že marketingová komunikace společnosti Tieto je na velmi vysoké úrovni. 

Rovněž systém plánování lidských zdrojů a výběrový proces jsou vysoce propracované. 

Možnost, jak zvýšit počet uchazečů o práci ve zmíněné firmě, vidím v hledání nových trhů 

pracovních sil.  

V úvodu diplomové práce jsem nastínila, ve které společnosti jsem práci 

vypracovala a v jaké oblasti tato společnost působí. Stručně jsem charakterizovala pojem 

personální marketing. Dále jsem přiblížila, čím se bude práce zabývat, a stanovila jsem 

hypotézu závěru. Následně jsem stručně charakterizovala obsah jednotlivých kapitol. 

Ve druhé kapitole jsem charakterizovala společnost Tieto. Zaměřila jsem se na její 

stručnou charakteristiku. Přiblížila jsem její historii jak z hlediska korporativní úrovně,  

tak historii působení v České republice a také obchodní oblasti, ve kterých působí. Zmínila 

jsem taktéž její úspěchy a ocenění dosažené v České republice. Důležitá byla také 

charakteristika jejího působení v Moravskoslezském kraji. 

Ve třetí kapitole jsem se zabývala analýzou trhu práce v oblasti informačních 

technologií v České republice. Snažila jsem se přiblížit situaci na trhu práce v České 

republice. K tomu jsem použila analýz Výběrového šetření pracovních sil v oblasti IT 

Českého statického úřadu. Snažila jsem se rovněž přiblížit, jak vypadá poptávka práce 

v dané oblasti v Moravskoslezském kraji. Na závěr jsem se zaměřila také na analýzu 

zaměstnanců ve společnosti Tieto.  
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Následující kapitolu jsem věnovala plánování lidských zdrojů a marketingu 

v oblasti náboru zaměstnanců. Popsala jsem proces tvorby pracovního místa a naznačila, 

kterými směry se ubírá marketingová komunikace společnosti. 

V kapitole páté jsem se věnovala procesu výběrového řízení. Tento proces jsem 

popsala a doplnila i grafickým schématem. 

V následující kapitole jsem se pokusila doporučit společnosti Tieto postupy, 

kterými by mohla použít pro nalezení dalších uchazečů o práci.  

Stěžejním doporučením je vypracovaný projekt na bližší spolupráci s Úřadem 

práce ve Frýdku – Místku. Projekt popisuje spolupráci obou subjektů od oslovení kontaktní 

osoby na úřadu práce, přes schůzku zástupců obou subjektů až po prezentaci společnosti  

u žadatelů o práci, možnosti umístění reklamních materiálů a další. Kromě tohoto návrhu 

jsem doporučila společnosti Tieto aplikovat tento projekt i na spolupráci s Úřadem práce  

v Novém Jičíně.  

V mých návrzích se objevují i dvě „podmíněná“ doporučení. Jedná se o účast na 

Trhu práce ve Frýdku – Místku, který byl uskutečněn poprvé v roce 2008, a na jehož 

pořádání v letošním roce úřad práce neměl finanční prostředky. Jelikož tato akce měla 

pozitivní ohlasy, uvažuje úřad práce (v případě, že v dalších letech pro ni nalezne finanční 

prostředky) o jejím opakování. V tom případě jsem doporučila společnosti se jí zúčastnit. 

Druhým „podmíněným“ doporučením je spolupráce s Informačními a poradenskými 

středisky při úřadech práce. Tento návrh jsem doporučila využít v závislosti k nárokům na 

lidské zdroje jednotlivých oddělení společnosti Tieto.  

Posledním doporučením, které se týká úřadů práce, je spolupráce s realizátorem 

rekvalifikačních kurzů z oblasti informačních technologií ve Frýdku – Místku.  

Kromě těchto doporučení jsem navrhla společnosti Tieto nechat si zpracovat 

projekt na možné školení studentů informatiky na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava. Speciální kurzy z klíčových oblastí by mohly rozšířit jejich teoretické 

poznatky a více je připravit po praktické stránce do zaměstnání. 

Přínosem pro společnost Tieto byla zpracovaná analýza trhu práce v oblasti 

informačních technologií, kterou jsem prováděla v srpnu 2008. Kromě této analýzy je to 

pak návrh projektu s Úřadem práce ve Frýdku – Místku, který se společnost Tieto se chystá 
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v blízké době aplikovat. Uplatnění ostatních návrhů a doporučení závisí na dalším uvážení 

společnosti Tieto. 

Přínosem pro mne byla možnost prohloubit si teoretické znalosti dané 

problematiky a aplikovat je do praxe. Myslím si ovšem, že práci na daném tématu nebudu 

moci příliš v budoucnu pro praxi využít, jelikož personální práce jsou velmi rozmanité  

a nelze aplikovat jeden postup v různých firmách (ať už díky jinému oboru, velikosti 

společnosti nebo finančním možnostem na marketingovou komunikaci). Přesto tato práce 

byla pro mne velmi zajímavá a poučná. 
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