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1. ÚVOD 
 
  
 Pri rozhodovaní o vhodnej téme na diplomovú prácu som hľadala takú, ktorá by 

bola pre mňa zaujímavá a hlavne, aby mi pomohla ako absolventke pri uplatnení sa na 

pracovnom trhu. Zvlášť v dnešnej dobe organizácie venujú obrovskú pozornosť výberu 

tých najlepších a najkvalifikovanejších zamestnancov. Preto som sa rozhodla rozobrať 

a spracovať tému „Získavanie a výber zamestnancov“.  

 

Do oblasti personálneho riadenia spadá v najširšom slova zmysle všetko, čo sa týka 

ľudí, ktorí pracujú v danej organizácií. Ľudia ovplyvňujú stratégiu, ale i ciele organizácie, 

vyrábajú výrobky, určujú kvalitu, ale  vplývajú i na uplatnenie spoločnosti na trhu. 

Hlavnou úlohou personálneho riadenia je zaistiť potrebné množstvo schopných ľudí, 

a viesť ich takým spôsobom, ktorý bude smerovať k dosiahnutiu vytýčených cieľov 

organizácie. Najdôležitejšou úlohou riadenia ľudských zdrojov je zladiť záujmy 

organizácie so záujmami pracovníkov. Tohto cieľa však dosiahneme len vzájomným 

prepojením rôznych personálnych činností. O spôsobe riadenia ľudských zdrojov 

rozhoduje každá firma sama a záleží len na nej, na akú úroveň v podnikovej hierarchii 

postaví riadenie ľudských zdrojov. 

 

Je nevyhnutné, aby si každá jedna firma uvedomila, že najzákladnejšou 

podmienkou úspešného fungovania podniku je uvedomenie si významnosti a dôležitosti 

ľudských zdrojov. Práve oni predstavujú pre podnik najväčšie bohatstvo, o ktoré sa však 

treba starať a neustále ho rozvíjať. Žiaľ, nie všetky podniky si túto skutočnosť uvedomujú. 

Práve od spôsobu riadenia ľudských zdrojov závisí, či bude podnik úspešný, a či dokáže 

obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. 

 

  Získavanie a výber pracovníkov môžeme označiť ako základný faktor pre 

fungovanie podniku. Každý jeden podnik  si pred samotným výberom zamestnancov kladie 

niekoľko dôležitých otázok. Je to napr. : „Akou cestou nájdem a získam vhodných 

kandidátov na dané pracovné miesto? Som schopný udržať si kvalitných zamestnancov 

a zabrániť ich odchodu? Som schopný pružne a efektívne obsadzovať uvoľnené pracovné 

miesta?“ Tieto otázky si kladie každý jeden personalista, ktorého úlohou je získať 

vhodného zamestnanca, a obsadiť tak voľné pracovné miesto. 
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 Samotný výber zamestnancov sa v súčasnosti považuje za veľmi dôležitú oblasť 

riadenia ľudských zdrojov. Za najväčšími úspechmi organizácie stoja jednoznačne schopní 

pracovníci. Čoraz viac organizácií nazerá na ľudský potenciál ako na najvýznamnejší 

firemný kapitál.  Preto sa jednotlivé organizácie neustále snažia zvyšovať svoju výkonnosť 

i prostredníctvom dôkladného výberu najschopnejších pracovníkov. Ak chce firma 

dosahovať dlhodobej prosperity a konkurencieschopnosti vďaka kvalitným zamestnancom, 

musí venovať maximálnu pozornosť ich prilákaniu a získaniu. 

 

  Získať nového človeka do spoločnosti je veľmi náročná úloha. Predovšetkým 

vtedy, ak daný uchádzač musí presne zodpovedať požiadavkám, ktoré kladie dané 

pracovné miesto. Mnoho personalistov sa zhoduje na fakte, že udržať si výnimočne 

talentovaného zamestnanca je najnáročnejším procesom. 

   

 Diplomová práca pozostáva celkovo zo štyroch častí. Prvá časť je teoretická. Tu sa 

zameriavam na podstatu a význam získavania zamestnancov, na samotný proces ich 

získavania, zdroje uchádzačov, metódy získavania zamestnancov, ale i na výber 

zamestnancov , celkový proces výberu a na jednotlivé metódy výberu. Druhá časť je 

venovaná charakteristike spoločnosti Tieto Czech s.r.o. V analytickej časti popisujem celý 

systém získavania a výberu zamestnancov v uvedenej spoločnosti. Dôležitou úlohou bude 

analyzovať  a zistiť úroveň spokojnosti zamestnancov s celkovým priebehom pracovného 

pohovoru. Na základe zistených skutočností sa budem snažiť poukázať i na problémové 

oblasti, ktoré som spozorovala.   

 

 Hlavným cieľom je dôkladne rozobrať súčasný systém získavania a výberu  

zamestnancov vo zvolenej organizácii. Zhodnotím taktiež celkový systém, ktorý má Tieto 

zavedený. V prípade zistenia určitých nedostatkov sa na ne pokúsim poukázať, a následne 

navrhnem možné efektívne riešenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu celkového procesu 

získavania  a výberu zamestnancov.  
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKA  ZÍSKAVANIA A VÝBERU  

ZAMESTNANCOV 

 
Plánovanie ľudských zdrojov má obrovský význam hlavne pre vyspelé podniky.  

Tie veľmi dobre vedia, že prostredníctvom strategického plánovania získava vrcholový 

manažment najlepšie  podklady pre rozhodovanie. Až po dôkladnom plánovaní môžeme 

pristúpiť k získavaniu a výberu vhodných zamestnancov. Nemôžeme povedať, že je to len 

stanovenie určitého množstva pracovníkov, ktorých firma nutne potrebuje na zabezpečenie 

svojich cieľov. Zasahuje rôzne oblasti od koncipovania podnikateľskej orientácie podniku 

až po aktívne reagovanie na ciele, ktoré sa podnik usiluje dosiahnuť. 

 

2.1 Podstata a význam personálneho plánovania 
 

G. T. Milkovich (1993)  uvádza, že personálne plánovanie je proces 

zhromažďovania a využívania informácií, na základe ktorých  možno rozhodovať 

o vynakladaní zdrojov pri personálnych činnostiach. 

 

Za najdôležitejšiu úlohu personálneho plánovania považujeme nepretržité 

zlaďovanie potrebného počtu zamestnancov a ich štruktúry s cieľmi organizácie, a to vždy 

na dané obdobie. Inými slovami predpokladáme, aké budú budúce potreby zamestnancov 

v organizácii ta, aby boli podnikové ciele dosiahnuté adekvátnou a hlavne kvalifikovanou 

pracovnou silou. Je to zložitý proces, v ktorom musíme zabezpečiť, aby bol každý jeden 

zamestnanec priradený na také pracovné miesto, pre ktoré má najlepšie predpoklady na 

jeho zvládnutie. K tomu nám vysokou mierou prispeje analýza práce. 

 

Obrázok 2.1 Význam personálneho plánovania 

Zdroj: Hittmár, Š., Manažment (2006) 
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2.1.1 Podstata a význam analýzy práce 
 

 Každé jedno pracovné miesto alebo funkcia tvorí základné kamene v organizačnej 

štruktúre daného podniku. Aby sme mohli úspešne plniť ciele organizácie je nutné, aby 

boli jednotlivé pracovné miesta dôkladne naplánované a účelne vykonávané. To sa 

dosiahne len tak, že zamestnanci personálneho útvaru musia byť čo najlepšie oboznámení 

s obsahom všetkých vykonávaných prác. Tu sa črtá nutnosť informačného systému, ktorý 

obsahuje všetky podrobné informácie o jednotlivých pracovných činnostiach. 

 

Analýza práce  

 

 Najskôr však treba získať dané informácie, a to prostredníctvom široko 

rozvetveného procesu skúmania práce. Získavame a zhromažďujeme všetky možné 

dostupné informácie o jednotlivých prácach, o každej činnosti a zbierame všetky ostatné 

náležitosti, ktoré sú potrebné alebo užitočné. Najľahšie dostupné informácie spracujeme 

ako prvé. Sú to napr. zameranie podniku, vstupné zdroje (pracovné postupy, ľudia, 

materiál), ale i výstupné zdroje (tovary, výrobky a služby). Je nutnosťou dodržiavať 

i všetky zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré sa viažu na dané pracovné miesta. Po získaní 

všetkých dostupných informácií je treba ich zoradiť, pretriediť a usporiadať. Dané údaje 

sa musia neustále aktualizovať. 

 

Opis práce 

 

 Bez analýzy práce by nebolo možné zostrojiť opis práce. Je teda jeho 

najdôležitejším podkladom. Celkový opis práce poskytuje ucelený obraz o všetkých 

činnostiach, ktoré bezprostredne na seba nadväzujú a musia byť časovo ohraničené. 

Kachaňáková (2001) uvádza, že opis práce predstavuje písomnú formu, ktorá obsahuje 

okrem základného prehľadu, účelu a cieľa práce jednotlivé oblasti činností 

a zodpovedností, ktoré tvoria obsah danej práce, prípadne aj sociálnej a fyzikálnej podstaty 

okolitého prostredia. 

  

 Zjednodušene tu nájdeme všetko to, čo človek robí, aké znalosti využíva, ale i aké 

faktory musí brať na vedomie. Na zostavenie opisu práce by sme len ťažko hľadali 

jednotný postup alebo návod. Je nutné ho zostrojiť na mieru podľa každej organizácie 
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a podľa typu práce. Kľúčové je, aby bolo jednoznačne určené, čo zamestnanec robí a aké 

prostriedky pri tom využíva. 

 

Špecifikácia požiadaviek na zamestnanca 

 

 Sú to všetky nároky, ktoré sú kladené na zamestnanca, ktorý bude vykonávať danú 

prácu. Je to vlastne súbor vlastností, schopností a znalostí, ktoré sú požadované na 

vykonávanie práce. Výsledkom je opis osoby, ktorá by dokázala efektívne vykonávať danú 

prácu. Najčastejšie je uvedené požadované vzdelanie, skúsenosti, prax, organizačné 

vzťahy, mentálne schopnosti, osobné predpoklady, telesná zdatnosť a zručnosť.  

 

 

2.2 Získavanie zamestnancov 

 
  Hlavným cieľom každej organizácie je predovšetkým zabezpečenie  čo 

najvhodnejšieho pracovného potenciálu. Pretože úspešnosť a výkonnosť organizácie závisí 

predovšetkým od pracovného potenciálu. Pod pracovným potenciálom nerozumieme len 

počet zamestnancov, ale predovšetkým  znalosti, zručnosti, schopnosti, skúsenosti, 

inteligenciu a osobné charakteristiky. Personálny manažment vyvíja všetku silu na to, aby 

získal hlavne kvalitných zamestnancov. V celom procese získavania zamestnancov pôsobia 

proti sebe dve strany. Na jednej strane je to organizácia so svojou ponukou voľných 

pracovných miest, a na druhej strane sú to potenciálni uchádzači o tieto voľné pracovné 

miesta. 

 

  V dnešnej dobe sa zaužívalo používanie pojmu získavanie zamestnancov. Staršie 

výrazy hovorili o vyhľadávaní alebo nábore zamestnancov. Pojem získavanie je  ďaleko 

širší výraz a zahŕňa nábor zamestnancov nielen z vonkajších zdrojov, ale predovšetkým 

z vnútorných zdrojov. Kladie sa obrovský dôraz na to, aby sa podnik snažil získavať 

zamestnancov z vnútorných zdrojov, pretože to je pre podnik oveľa prínosnejšie. 

Organizácia si tak zabezpečí kvalifikovaných, kompetentných a  hlavne  motivovaných 

pracovníkov z vlastných vnútorných podnikových zdrojov. Výhodou je, že zamestnanec je  

s podnikom zosúladený a jeho ciele a záujmy nie sú v rozpore s cieľmi a so záujmami 

organizácie. Každá firma vie o jednotlivých pracovných kvalitách svojich pracovníkov. 
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2.2.1 Podstata a význam získavania zamestnancov 
  

  Väčšina autorov charakterizuje získavanie zamestnancov ako proces, ktorého cieľom 

je zabezpečiť, aby organizácia mala včas dostatočný počet vhodných uchádzačov o voľné 

pracovné miesta, a aby náklady na jednotlivé činnosti tohto procesu boli primerané. 

 

 Medzi hlavné úlohy získavania zamestnancov  patrí: 

• skúmať a vyhľadávať všetky vhodné pracovné zdroje, 

• musí vhodným spôsobom zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach, 

ale i o organizácii, 

• lákať a motivovať všetkých možných uchádzačov o prácu, 

• zhromažďovať a zaznamenávať základné informácie o potencionálnych  

uchádzačoch, 

• dbať na vhodné administratívne zabezpečenie uvedených činností. 

 

Ak budeme spoľahlivo plniť všetky uvedené úlohy, prispejeme k naplneniu 

hlavných cieľov.  Foot a Hook (2002) uvádzajú tieto hlavné ciele pre získavanie vhodných 

zamestnancov: 

• získať skupinu vhodných uchádzačov na voľné miesta, 

• používať a uplatňovať čestné postupy, 

• usilovať o to, aby všetky aktivity získavania zamestnancov boli v súlade s cieľmi 

firmy a posilňovali jej image, 

• riadiť tento proces eticky a nákladovo efektívnym spôsobom. 

 

 

2.2.2  Efektívny systém získavania zamestnancov 
 

 Aby bol daný systém efektívny, je nutné poznať v organizácii všetky informácie  a 

faktory, ktoré môžu pôsobiť na rozhodovanie potencionálnych uchádzačov o zamestnanie. 

Treba brať na zreteľ, že každý potencionálny uchádzač je jedinečný a oslovujú ho iné 

podmienky alebo faktory. Kým niektoré faktory môžu byť pre jedného uchádzača ideálne, 

naopak pre druhého môžu byť úplne nevyhovujúce. Táto skutočnosť umožní organizácii 
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pružne predvídať alebo predchádzať výskytu  prípadných problémov v súvislosti so 

získavaním kvalitných uchádzačov. Kachaňáková (2001), uvádza nasledovné faktory: 

a) faktory súvisiace s pracovným miestom: 

 obsažnosť práce, 

 funkčné zaradenie, 

 špecifikácia požiadaviek na zamestnanca, 

 organizácia práce, 

 miesto vykonávanej práce, 

 pracovné podmienky; 

 

b) faktory súvisiace s organizáciou: 

 úspešnosť a ďalšia perspektíva organizácie, 

 povesť organizácie, 

 úroveň odmeňovania, 

 úroveň starostlivosti o zamestnancov, 

 možnosti vzdelávania a rozvoja kariéry, 

 pracovné prostredie (fyzikálne aj sociálne faktory), 

 teritoriálne umiestnenie organizácie. 

 

Na získavanie zamestnancov, predovšetkým z vonkajších zdrojov, pôsobí oveľa 

väčšie množstvo faktorov, než sú uvedené. 

 

 

2.2.3 Komunikácia v procese získavania zamestnancov 
 

 O významnosti komunikácie v akejkoľvek oblasti  nikto nepochybuje. Inak tomu 

nie je ani v procese získavania zamestnancov. Laik si povie, že tu dochádza len 

k jednosmernej komunikácii, a to v smere od personalistu k potencionálnemu uchádzačovi. 

Nie je to pravda, pretože i tu dochádza k dvojsmernej komunikácii. V prvom rade 

potrebuje informácie uchádzač. Organizácia komunikuje tak, že poskytuje čo najpresnejšie, 

ba až vyčerpávajúce informácie o ponúkaných pracovných miestach, ale i o organizácii. Na 

druhej strane si organizácia vyžaduje presné a pravdivé informácie o jednotlivých 

uchádzačoch o voľné pracovné miesta. 
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2.3 Proces získavania zamestnancov 

 
Aby bola organizácia čo najúspešnejšia v získavaní najvhodnejších uchádzačov, 

nemôže tento celý proces získavania podceniť, alebo ho dokonca uskutočňovať len 

pasívne. Napr. prostredníctvom neprepracovaného systému. To znamená, že nemôže 

získavať uchádzačov impulzívne len vtedy, keď pociťuje potrebu obsadzovať pracovné 

miesta. Tu je viac než nutná aktívna účasť. Celkový proces získavania zamestnancov sa 

skladá z viacerých na seba nadväzujúcich krokov. Nedá sa preskočiť žiadny krok, pretože 

celý proces musíme vnímať metodologicky. Kachaňáková, Nachtmannová, Joniaková 

(2008) uvádzajú nasledovné štyri kroky:  

 definovanie potreby obsadiť voľné PM a špecifikácia požiadaviek na 

zamestnanca, 

 voľba zdrojom uchádzačov, 

 výber metód získavania zamestnancov, 

 voľba a štandardizácia normatívnych dokumentov požadovaných od 

uchádzačov. 

 

Obr. 2.2 Proces získavania zamestnancov 

 

 

Analýza pracovných miest Personálne plánovanie 

Popis a špecifikácia PM 
(povaha práce, pracovné 
podmienky, požiadavky 
na zamestnanca) 

Počet jednotlivých PM, 
ktoré majú byť v určitom 
období obsadené 

Získavanie zamestnancov 

Súbor vhodných uchádzačov 

Výber zamestnancov 

Metódy, zdroje, 
dokumenty, 
zodpovedné osoby 

Zdroj: Bláha, J.; Mateiciuc, A.; Kaňáková, Z., Personalistika pro malé a střední firmy  
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2.3.1 Definovanie potreby obsadiť voľné pracovné miesto a špecifikácia 

požiadaviek na zamestnanca 
 

Túto etapu označujeme za najdôležitejšiu v procese získavania zamestnancov, 

pretože je východisková. V prvom rade je nutné stanoviť počet a štruktúru  zamestnancov, 

ktorí organizácii chýbajú. Zdrojom, podľa ktorého budeme určovať aký počet a štruktúru 

zamestnancov potrebujeme je personálny plán, respektíve plán ľudských zdrojov. Ten 

obsahuje nielen celkovú potrebu pracovníkov, ale i možnosti na ich obsadenie. Je bežné, že 

často dochádza i k dynamizácii potrieb zamestnancov, a to hlavne odchody a príchody z 

materskej dovolenky, odchody do dôchodku, ale i vznik alebo zánik pracovných miest. Na 

tieto zmeny treba reagovať s dostatočným predstihom, aby sme sa na ne vedeli pripraviť. 

Hlavným cieľom je tu minimalizovať dobu, počas ktorej je dané voľné pracovné miesto 

neobsadené. 

 

V praxi sa často využíva pripravenie náhrady za zamestnanca, ktorý chce ukončiť 

pracovný pomer. Je nutné efektívne využiť stanovenú výpovednú lehotu. Sú však i také 

straty zamestnancov, ktoré sa vopred nedajú predvídať. Najčastejšie je to okamžité 

ukončenie pracovného pomeru alebo úmrtie. 

 

Ak chceme uskutočniť samotnú realizáciu získavania zamestnancov, je nutné 

poznať charakteristiku daného pracovného miesta., ktoré chceme obsadiť. Teda aké sú 

základné úlohy a podmienky. Je dôležité preštudovať si a poznať opis práce, ktorý sme 

získali z analýzy práce. Pretože až na opis práce nadväzuje špecifikácia požiadaviek na 

zamestnanca, ktorý bude vykonávať dané pracovné miesto. Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 

(2005) tvrdia, že popis pracovného miesta je podkladom  pre odvodenie požiadaviek, ktoré 

pracovné miesto kladie na zamestnanca, teda spracovanie špecifikácie pracovného miesta.  

 

 

2.3.2 Voľba zdrojov uchádzačov 

 
  Druhým, a taktiež významným krokom je voľba zdrojov uchádzačov. Organizácia 

má možnosť vybrať si, či si vyberie z vlastných zamestnancov alebo využije externé 

zdroje. Rozhodnutie závisí od viacerých okolností a faktorov. Medzi hlavné faktory, ktoré 

9 
 



najviac ovplyvňujú rozhodnutie, patrí veľkosť organizácie, ale i momentálna situácia na 

trhu práce. V súčasnosti sa preferuje hlavne u veľkých organizácií obsadzovanie voľných 

PM hlavne z vnútorných zdrojov. 

 

Obsadzovanie pracovného miesta z vnútorných alebo z vonkajších zdrojov má 

svoje výhody, ale aj nevýhody. Všetky klady a zápory je nutné poznať, zvážiť 

a zodpovedne sa rozhodnúť, ktorý zdroj je výhodnejšie osloviť. Neexistuje žiaden 

univerzálny návod, hlavným cieľom však  musí byť výkonnosť organizácie. 

 

2.3.2.1 Interné zdroje uchádzačov        

 

Kaňáková, Bláha a Babicová (2000) uvádzajú nasledovné zdroje: 

• pracovné sily vytvorené v dôsledku technického rozvoja, 

• zamestnanci uvoľňovaní  v súvislosti s ukončením nejakej výroby či inými 

organizačnými zmenami (nadbytoční zamestnanci), 

• zamestnanci, ktorí majú záujem o zmenu pracovného miesta. 
 
VNÚTORNÉ ZDROJE pracovných síl – výhody:  

 organizácia pozná silné a slabé stránky uchádzača,  

 uchádzač pozná organizáciu (pravidlá, normy, kultúru) a spolupracovníkov,  

 pozitívny vplyv na motiváciu zamestnancov ku kariérnemu rastu , 

 vysoká návratnosť investícií vložených do rozvoja a vzdelávania zamestnancov,  

 nízke náklady spojené s procesom získavania,  

 krátka doba obsadenia pracovného miesta. 

 

VNÚTORNÉ ZDROJE pracovných síl – nevýhody: 

 zamestnanec nezvláda pracovné úlohy nového pracovného miesta, 

 prehnané súperenie medzi pracovníkmi, rivalita, zhoršenie medziľudských 

vzťahov, 

 bránime prenikaniu nových myšlienok, nápadov a prístupov z vonku, to vedie 

k zníženiu konkurencieschopnosti, 

 vyššie náklady spojené s doškoľovaním pracovníka a s jeho zapracovaním, 

 obmedzený počet uchádzačov. 
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2.3.2.2 Externé zdroje uchádzačov 

 

• voľné ĽZ na trhu práce, 

• absolventi škôl alebo iných inštitúcií, 

• zamestnanci iných organizácií, ktorí sú rozhodnutí zmeniť zamestnanie, 

• iné doplnkové zdroje (ženy v domácnosti, dôchodcovia, študenti, pracovné zdroje 

zo zahraničia). 

 

VONKAJŠIE ZDROJE pracovných síl – výhody: 

 väčšie množstvo uchádzačov, 

 do organizácie smerujú nové nápady, myšlienky, postupy, ale i skúsenosti, 

 nižšie náklady spojené so vzdelávaním, pretože uchádzač je spravidla vysoko      

kvalifikovaný a presne spĺňa požiadavky daného pracovného miesta. 

 

VONKAJŠIE ZDROJE pracovných síl – nevýhody:   

 čas a náklady spojené so získavaním zamestnancov sú vyššie, 

 dlhšia adaptácia zamestnancov, 

 možnosť vzniku konfliktov na pracovisku kvôli obsadeniu pracovného miesta 

z vonkajších zdrojov. 

 

 

2.3.3 Výber metód získavania zamestnancov 
 

Treťou etapou je získanie najvhodnejšej metódy na získanie zamestnancov. Voľba 

danej metódy závisí na povahe obsadzovaného pracovného miesta a jeho význame. 

Organizácie označujú za dôležitý faktor pri výbere svoje finančné možnosti. Personálny 

manažment sa musí snažiť  i v tejto fáze o efektívne vynaloženie prostriedkov. Sledujeme 

teda aká je účelnosť, ale i hospodárnosť vložených finančných prostriedkov. 

 

Medzi najčastejšie používané metódy získavania zamestnancov patrí:  

• zverejnenie ponuky cez internet, 

• inzercia v novinách a odborných publikáciách, 

• sprostredkovanie cez úrady práce, 

• letáky, vývesky, plagátová reklama, 
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• spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, 

• využitie služieb rôznych sprostredkovateľských agentúr, 

• evidencia bývalých zamestnancov alebo náhodných žiadateľov, 

• odporúčania vlastných zamestnancov, 

• veľtrhy pracovných príležitostí. 

 

 

2.3.3.1 Inzercia 

 

Inzerciu označujeme ako univerzálnu a taktiež najčastejšie používanú metódu 

získavania zamestnancov. Jej hlavnou výhodou je, že nám umožní za pomerne krátke 

obdobie vyhľadať dostatok vhodných uchádzačov. Využiť ju môžeme na všetky pracovné 

miesta. Pri inzerovaní si môžeme vybrať z viacerých možností ako napr. v rôznej tlači, 

v rozhlase, televízií alebo na internete. Z uvedených je v dnešnej dobe najčastejšie 

využívaná inzercia v tlači, ale v blízkej dobe sa predpokladá, že to bude práve internet pre 

jeho účelnosť a  zvyšujúcu sa dostupnosť.  

 

Aby bola inzercia čo najefektívnejšia a oslovila čo najväčší počet uchádzačov musí 

obsahovať uvedené kroky: 

1) výber média – jeho voľba závisí od toho, akého pracovníka organizácia 

potrebuje. Ak  je to vysoko kvalifikovaný pracovník, je nutné inzerciu uviesť 

v odbornom časopise. Pri potrebe obsadenia administratívneho alebo 

manuálneho miesta sa využíva oslovenie pomocou lokálneho média, 

2) správne načasovanie inzerovania – každý personalista musí vedieť, že nie je 

vhodné inzerovať v období dovoleniek, alebo v takej tlači, ktorá nie je veľmi 

preferovaná., 

3) rozsah a umiestnenie inzerátu  - veľkosť inzerátu často odráža dôležitosť 

funkcie, ktorá má byť obsadená. Viacerí personalisti sa zhodujú v tom, že čím 

je inzerát obsiahlejší upúta väčšiu pozornosť ľudí, samozrejme za protihodnotu, 

ktorou je vyššia cena. Neplatí však to, že rozsiahly inzerát osloví oveľa viac 

ľudí. Praxou sa osvedčilo, že najvhodnejším miestom na inzerát je v pravo hore 

na strane alebo uprostred, ale tiež v pravo. 
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4) titulok inzerátu a štýl písma – titulok by mal byť odlišný od okolia, aby vzbudil 

čo najväčší záujem. Pri písaní platí niekoľko zásad, medzi ktoré patrí napr. 

použitie jedného typu písma či zvýraznenie pracovnej pozície. 

 

  Účelnosť inzerovania nezávisí len od vynikajúcej formálnej stránky, ale 

predovšetkým od obsahovej  stránky inzerátu. Koubek (2001) tvrdí, že obsahové hľadisko 

efektívnej inzercie znamená, že dobre zostavený inzerát vedie k získaniu pomerne malého 

počtu dobre kvalifikovaných uchádzačov, a to rýchlo a lacno. Dobrý inzerát by mal byť 

nástrojom prvej selekcie, musí obsahovať taký popis pracovného miesta a požadovanej 

kvalifikácie, aby nevhodných uchádzačov odradil a dobrých povzbudil. 

 

 Armstrong (1999) navyše uvádza, že ak firma potrebuje získať manažérov alebo 

rôznych špecialistov odporúča sa ako najvhodnejšie médium prestížna tlač. Celoštátne 

denníky a populárne časopisy sa môžu uplatniť  pri získavaní napr. obchodných zástupcov, 

predajcov a technikov. Miestna tlač je obyčajne najvhodnejšia pri získavaní radových  

administratívnych zamestnancov a robotníkov. Prostredníctvom odborných časopisov 

možno osloviť určité skupiny vysoko kvalifikovaných špecialistov. 

 
2.3.3.2 AIDA 

 

AIDA je označovaná  ako zlaté marketingové pravidlo a táto skratka označuje prvé 

písmená z anglických názvov, ktoré označujú, aký by mal inzerát byť. Začiatočné A – 

Attention znamená, že inzerát musí pritiahnuť pozornosť čo najširšieho okolia ľudí. Ak je 

organizácia medzi ľuďmi známa, v tom prípade jej stačí len publikovať svoje logo. Ak je 

organizácia malá alebo nie je známa v povedomí ľudí, musí niečím zaujať. Môžu kľudne 

začať i niečím, čo na prvé povšimnutie ani nesúvisí s voľným pracovným miestom. Ich 

úsilie sa musí sústrediť na to, aby niečím zaujali. Napr. zaujímavou otázkou alebo 

i vtipnou replikou. Prvoradou snahou je pritiahnuť pozornosť čo najväčšieho množstva 

záujemcov. Následným krokom sa tento počet zredukuje. Inzerát taktiež musí vzbudiť 

veľký záujem uchádzačov. Značí to druhé písmeno I – Interest. Cieľom je hľadať nie len 

hocijakých uchádzačov, ale práve takých, akých organizácia potrebuje z hľadiska 

kvalifikácie. Táto časť inzerátu je dôležitá pre obe strany, pretože organizácia si tu 

stanovuje svoje požiadavky, uvádza tu názov funkcie a  kvalifikačné predpoklady. Ak sa 

organizácii podarilo vzbudiť u uchádzača záujem, musí v ňom i prebudiť túžbu dozvedieť 
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sa o danom pracovnom mieste viac.  Je to tretie písmeno D -  Desire. Každá organizácia 

vie, že na potencionálnych uchádzačov najlepšie zapôsobí i cez výhody alebo silné stránky 

organizácie. V závere každého inzerátu nesmie chýbať priamy kontakt na organizáciu, aby 

uchádzač vedel, kde sa má dožadovať bližších informácií. Záver inzerátu by mal 

povzbudzovať k akcii. To je posledné A – Action. 

 

Aby sme mohli posúdiť, či daný inzerát prilákal dostatočné množstvo uchádzačov, 

je nutné sledovať dosiahnuté výsledky. Každá organizácia by si mala vyhodnocovať 

odozvy na jednotlivé inzeráty. Kachaňáková (2001) považuje za vhodné sledovať, 

analyzovať a hodnotiť údaje typu:  

 druh periodika, v ktorom bol inzerát  uverejnený, 

 dátum a deň zverejnenia, 

 počet zverejnení, 

 umiestnenie inzerátu v tlači, 

 veľkosť a grafická úprava inzerátu, 

 počet uchádzačov, ktorí reagovali na inzerát zverejnený v príslušný deň, 

 počet uchádzačov, ktorí boli zaradení do výberu, 

 počet úspešných uchádzačov, 

 náklady na inzerát. 

 

Pri písaní inzerátu treba brať na zreteľ i rôzne legislatívne obmedzenia. Hlavne je to 

zákonník práce, ktorý vyslovene zakazuje akúkoľvek diskrimináciu. Za diskrimináciu sa 

už považuje i náznak typu uvedenia určitej vekovej hranice  alebo pohlavia. 

 

2.3.3.3 Internet  

 

 Je v súčasnosti čoraz viac používaný na zverejňovanie  voľných pracovných miest.  

Existujú viaceré  stránky, ktoré ponúkajú možnosť zverejňovať informácie o voľných 

pracovných miestach. Nesústreďuje sa tu len ponuka pracovných miest, ale i ponuky 

samotných uchádzačov o zamestnanie. Pre uchádzačov je to obrovská výhoda, pretože sa 

tu uverejňuje i ich životopis, ktorý si môže každá organizácia v prípade záujmu 

preštudovať. Výhodou je i to, že v databáze uchádzačov sú štrukturované dokumenty, a to 

uľahčuje a hlavne zrýchľuje výber vhodných zamestnancov.  
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 V súčasnosti je trend, že každá väčšia organizácia ponúka na svojich internetových 

stránkach i prehľad voľných pracovných miest. Obrovskou výhodou internetu je, že je 

rýchly a taktiež fakt, že je lacnejší, než ktorákoľvek iná metóda získavania zamestnancov. 

Výhodou je i to, že na internete je možnosť zverejniť oveľa väčšie množstvo informácií 

súvisiacich s voľným PM v porovnaní s inzerátom v bežnej tlači. V súčasnosti internet 

zažíva svoj veľký rozkvet. Nájdeme tu rôzne ponuky PM od manuálnych prác až po 

manažérske pozície. V duchu pravidla, že nič nie je dokonalé, aj tu nájdeme určitú 

nevýhodu. Narušuje sa tu ochrana osobných  údajov uchádzačov o zamestnanie. 

 

2.3.3.4 Spolupráca s úradmi práce 

 

    Úrad práce je orgánom štátnej správy a jeho hlavnou  úlohou je registrovať 

a aktualizovať všetky potrebné informácie o uchádzačoch o zamestnanie a o pracovných 

miestach na trhu práce. Ak sa organizácii nepodarí obsadiť dané voľné pracovné miesto 

inými metódami, využije služby úradov práce. Daný personálny útvar môže spolupracovať 

s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prostredníctvom aktívnej politiky zamestnanosti  

môže úrad práce uskutočniť pre danú organizáciu i predvýber vhodných uchádzačov. Pre 

organizáciu je to obrovskou výhodou, pretože  jej to značne urýchli celý výberový proces. 

Aj táto metóda získavania má svoje výhody, ale i nevýhody. Hlavnou výhodou je hlavne 

jej nízka finančná náročnosť. Protipólom je, že viacerí autori sa zhodujú na tom, že vysoko 

kvalifikovaní zamestnanci nekončia na úradoch práce. Ale nie vždy je to podmienkou. 

Riadenie ľudských zdrojov závisí od viacerých faktorov. Medzi ne patrí i celková úroveň 

nezamestnanosti. To je dôvodom, prečo sa môže ocitnúť aj vysokokvalifikovaný pracovník 

na úrade práce, hlavne v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti.  

 

 

2.3.4 Voľba a štandardizácia normatívnych dokumentov požadovaných     

           od uchádzačov 
 

  Na ich základe sa uľahčuje predvýber uchádzačov. Každý uchádzač vyplní 

stanovené dokumenty, ktoré sa ďalej posudzujú, či sa požiadavky pracovného miesta 

zhodujú s predpokladmi uchádzača. Tu sa ukázalo, že je dôležité v procese získavania 

zamestnancov, aby sa od uchádzačov požadovali adekvátne písomné dokumenty. Kvalita 

predvýberu a následne i samotného výberu závisí i od ich spoľahlivosti a primeranosti. 
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Firma sa vždy rozhoduje pri voľbe potrebných druhov písomností vo vzťahu s charakterom 

daného pracovného miesta a s ním súvisiacu špecifikáciu požiadaviek na zamestnanca. Ak 

správne vyberieme potrebné písomné dokumenty, získame si tým všetky potrebné 

informácie o uchádzačovi. Získame si tak dobrý podklad pre hodnotenie uchádzačov 

a hlavne nám urýchli celý proces získavania a výberu najlepších zamestnancov. Počet 

požadovaných dokumentov závisí od konkrétnych požiadaviek podniku. 

 

 Medzi najviac požadované dokumenty od uchádzačov patrí:  

 žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, 

 životopis ( voľný alebo štruktúrovaný), 

 motivačný list, 

 dotazník ( štandardizovaný, voľný,  otvorený),  

 doklady o vzdelaní a praxi ( vysvedčenie, diplomy, certifikáty), 

 výpis z registra trestov. 

 

 

     2.3.4.1 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

  

     Každý uchádzač o pracovné miesto musí  vyplniť štandardizovaný formulár. Každý 

jeden uchádzač musí v žiadosti  o prijatie do pracovného pomeru uviesť dve podstatné 

náležitosti. Musí  jasne uviesť o aké konkrétne pracovné miesto má záujem, a kedy môže 

na voľné pracovné miesto nastúpiť. 

 

            2.3.4.2 Motivačný list 

 

 Patrí medzi čoraz častejšie  požadované dokumenty. Dôvodom je, že štrukturovaný 

životopis neupozorňuje na všetky pozitíva daného uchádzača o pracovné miesto. Hlavným 

cieľom motivačného listu je zdôvodniť, prečo sa uchádzač o dané pracovné miesto 

uchádza, a prečo si myslí, že je na jeho obsadenie najlepší práve on. Uchádzač sa musí 

snažiť čo najpodrobnejšie rozpísať o osobnostnom rozvoji na jednotlivých školách, ktoré 

úspešne absolvoval. Podstatou je, aby uchádzač čo najviac zaujal daného zamestnávateľa. 

Často sa personalisti riadia práve motivačným listom pri výbere uchádzačov do užšieho 

výberu. 
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2.3.4.3 Osobný dotazník 

 

 Predstavuje jeden základný dokument, z ktorého získavame informácie 

o jednotlivých uchádzačoch. Obrovskou výhodou je, že za pomerne krátky čas získame 

potrebné informácie od veľkého počtu zamestnancov. Kvalita a rozsah získaných 

informácií závisí predovšetkým od obsahovej stránky dotazníka. Každá organizácia má 

vlastný formulár dotazníku, vďaka ktorému získa tie informácie, ktoré potrebuje. 

Dotazníky nám uľahčujú prácu pri porovnávaní uchádzačov a zefektívňuje celý proces 

výberu. Dotazník má dve formy a to jednoduchý a otvorený.  

 

 

2.4 Výber zamestnancov 
 

 Výber zamestnancov považujeme za rozhodovací proces. Jeho hlavnou úlohou je 

posúdiť uchádzačov na základe potrebných a dostupných informácií a v poslednej rade 

vybrať najvhodnejšieho kandidáta. Za najlepšieho uchádzača považujeme toho, u ktorého 

predpokladáme, že má vysoké a najvhodnejšie predpoklady na úspešné zvládnutie daného 

pracovného miesta. Je nutné si uvedomiť, že výber zamestnancov sa uskutočňuje v priamej 

nadväznosti na proces ich získavania. Musí preto existovať súlad medzi požiadavkami 

daného pracovného miesta a pracovnou spôsobilosťou daného uchádzača. Samotný výber, 

ale i proces získavania zamestnancov predstavujú kľúčovú fázu ich formovania 

pracovného potenciálu. Často je označovaný ako staffing. Jeho hlavnou úlohou je 

dosiahnuť zhodu medzi daným človekom a prácou. Inými slovami je úlohou získavania 

a výberu zamestnancov zadovážiť správnych ľudí, v správnom mieste a to v správnom 

čase. 

 

2.4.1 Podstata a význam výberu zamestnancov 

 
 Je dôležité, aby v celom procese výberu zamestnancov intenzívne spolupracovali  

manažéri s personálnym útvarom. Spoločnými silami sa rozhodnú o najvhodnejšom 

zamestnancovi, ktorý je ideálny nielen vzhľadom k pracovným požiadavkám, ale 

i s ohľadom na sociálne požiadavky. Pri výbere najvhodnejšieho zamestnanca vyberáme 

nielen podľa toho, či bude spĺňať požiadavky pracovného miesta, ale i podľa toho, či 
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určitým spôsobom prispeje k zlepšeniu pracovnej a sociálnej atmosféry v organizácii. Je 

preto dôležité brať do úvahy pri výbere zamestnanca nielen jeho odborné, ale i jeho 

osobnostné charakteristiky. 

 

 Kaňáková, Bláha, Babicová (2000) uvádzajú, že výber zamestnancov prispieva 

k dosiahnutiu strategických cieľov firmy, a preto je veľmi dôležitou personálnou 

činnosťou. Výber predstavuje sociálny proces, v ktorom je nutné zabezpečiť tieto položky: 

• zhromaždiť čo najviac vhodných informácií o uchádzačoch (stanoviť si kritéria 

úspešnosti pre hľadanú profesiu/funkciu), 

• zorganizovať a ohodnotiť získané informácie, 

• odhadnúť uchádzača, 

• predvídať (predikcia) pracovný výkon, 

• podať informácie záujemcom o pracovné miesto, 

• usúdiť, či uchádzači chcú, alebo nechcú prijať ponúknutú prácu. 

 

Obr. 2.3 Činnosti pri výbere zamestnancov (postupový diagram) 

 

 
 

Zdroj: Bláha, J.; Mateiciuc, A.; Kaňáková, Z., Personalistika pro malé a střední firmy  

1. Potreba obsadiť PM    

2A. Analýza práce 2B. Ocenenie kritérií úspešnosti

3B. Špecifikácia požiadavkov 3A. Popis PM

4A. Určenie výberových  
        metód 

4B. Hodnotenie výberových 
       metód 

5. Predbežný výber 

6. Výberový proces 

7. Obsadenie PM 

8. Hodnotenie zamestnancov     
v priebehu adaptačného 
obdobia 

9. Vedenie, motivovanie, 
delegovanie, zvyšovanie 
kvalifikácie 
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2.4.2 Subjekty procesu výberu zamestnancov 

 
V samotnom procese výberu zamestnancov je veľmi dôležitá úzka spolupráca 

líniových manažérov a personálneho útvaru. Pritom má každý z nich vopred stanovené 

úlohy, ktoré bude v celom procese výberu plniť. Spoločne si stanovia kritéria, podľa 

ktorých budú uskutočňovať samotný výber.  

 

a) personálny útvar 

• vyberá a navrhuje najvhodnejšiu metódu výberu, 

• dohliada na to, aby boli dodržiavané všetky zákony, 

• dôležitou úlohou je zabezpečiť výber po administratívnej a organizačnej  

       stránke, 

• získava, spracováva a uschováva všetky potrebné informácie a dokumenty, 

• dohliada na odbornú stránku pri hodnotení uchádzačov. 

 

b) línioví manažéri 

• spolupracujú pri analýze práce, 

• špecifikujú pracovné miesta, 

• spolupracujú pri voľbe samotného postupu výberu zamestnancov, 

• zúčastňujú sa pri výber metódy a zdrojov získavania zamestnancov, 

• sú prítomní pri posudzovaní uchádzačov, uskutočňujú s nimi rozhovory 

a udeľujú konečné rozhodnutia. 

 

 

2.5 Proces výberu zamestnancov 
 
  Väčšina autorov prezentuje samotný výber zamestnancov ako proces, ktorý sa 

skladá z ôsmich bezprostredne na seba nadväzujúcich krokov. Pri obsadzovaní jedného 

pracovného miesta sa najčastejšie zobrazuje  v tvare pyramídy. Pri prijímaní väčšieho 

počtu uchádzačov je daný proces zobrazený najčastejšie v tvare lichobežníka. Obvykle 

platí pravidlo, že súbor vyhovujúcich uchádzačov je väčší ako samotný počet 

obsadzovaných pracovných miest. Preto musíme dôkladne v jednotlivých krokoch 

vylučovať menej vhodných zamestnancov. 

19 
 



Obr. 2.4 Jednotlivé stupne procesu výberu zamestnancov 

 
Zdroj: Kachaňáková, A.;Nachtmannová, O.; Joniaková, Z., Personálny manažment (2008) 

  

 

1. Vstupný informatívny pohovor 

2. Podanie žiadosti o prijatie do praconého pomeru a ďalšie dokumenty 

3. Zhormažďovanie a kontrola písomnej dokumentácie 

4. Odborné posúdenie pracovnej spôsobilosti 

5. Analýza všetkých získaných informácií 

6. Výberový rozhovor (interview) 

7. Celkové vyhodnotenie a rozhodnutie o prijatí 

8. Uzavretie pracovnej zmluvy 

2.5.1 Vstupný informatívny pohovor  
 

Jeho hlavnou úlohou je nájsť určité spojenie medzi získavaním a výberom 

zamestnancov. Uchádzač, ktorý si myslí, že spĺňa  podmienky voľného pracovného miesta 

reaguje na danú pracovnú ponuku. Pritom sa snaží získať čo najpodrobnejšie informácie. 

Získavanie informácií je však obojstranné. Najčastejšie sa uskutočňuje osobne, ale mnoho 

sa využíva i elektronická alebo telefonická forma. Organizácia si môže stanoviť povinnú 

osobnú účasť, ak si vyžaduje vyplnenie vlastných dokumentov. 

 

2.5.2 Podanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a ďalších       

požadovaných normatívnych dokumentov 
 

Po tom ako si uchádzač získa všetky potrebné informácie pomocou vstupného 

informatívneho rozhovoru, rozhodne sa, či dané pracovné miesto zodpovedá jeho 

predstavám a požiadavkám. Ak si daný uchádzač odpovie kladne, spíše a podá žiadosť 

o prijatie do pracovného pomeru. K nej však musí doložiť ďalšie požadované dokumenty. 
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2.5.3 Zhromaždenie a kontrola písomnej dokumentácie 
 

Prvotné informácie, ktoré uchádzač o sebe poskytuje majú zväčša písomný 

charakter. Uvádza sa tu doterajšia kvalifikácia, vlastnosti, skúsenosti, ale i zručnosti. 

Medzi najdôležitejšie a najčastejšie používané dokumenty patria životopis, osobný 

dotazník, výpis z registra trestov, referencie a všetky doklady o vzdelaní. Všetky tieto 

dokumenty sa sústreďujú na personálnych útvaroch. Jeho hlavnou úlohou je preskúmať ich 

nie len po formálnej, ale i obsahovej stránke. Na jej základe robí personálny útvar 

personálnu anamnézu. 

 

 Personálna anamnéza nám umožní rozdeliť všetkých uchádzačov do troch skupín. 

Často sú tieto skupiny označované ako kategórie A, B, C. Roztriedenie sa uskutočňuje na 

základe jednotlivých požiadaviek, ktoré sú spojené s daným pracovným miestom. Môžu to 

byť napr. dĺžka praxe, rôzne špeciálne odborné dovednosti alebo špeciálne skúsenosti. 

 

 Kategóriu A budú tvoriť všetci uchádzači, ktorí vďaka normatívnym dokumentom 

spĺňajú všetky požiadavky. Zaraďuje sa tu i ten uchádzač, ktorý má len malé odchylky od 

požiadaviek. Do kategórie B zaradíme všetkých  tých uchádzačov, ktorí vykazujú väčšie 

odchylky od požiadaviek, a preto ich označujeme ako čakatelia. Ich oslovujeme v prípade 

opakujúceho sa výberu a pozývame ich do ďalšieho kola. Každý uchádzač, ktorý 

nevyhovuje stanoveným požiadavkám bude zaradený do kategórie C. Tu zaraďujeme 

i tých, u ktorých sa vyskytol určitý negatívny ukazovateľ. Napr. chýbajúce požadované 

dokumenty. 

 

 

2.5.4 Odborné posúdenie pracovnej spôsobilosti 
 

Na to, aby sme mohli posúdiť, či sa zhodujú vlastnosti a schopnosti uchádzačov 

s požiadavkami na dané pracovné miesto využívame testy. Hlavnou výhodou je, že 

môžeme štandardizovane merať a porovnávať väčšie množstvo osôb. V súčasnosti sa 

využíva veľké množstvo rôznych testov. Každý je špecifický tým, že slúži na rozdielne 

účely alebo jeho použitie je ohraničené. Tým, že niektoré testy zlúčime alebo ich 

skombinujeme, zabezpečíme si efektívnejšiu vypovedaciu schopnosť testovania. 
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Pri samotnom procese testovania je nutné dodržiavať stanovené podmienky. Testy 

by mali vytvárať a taktiež vyhodnocovať len zodpovedné osoby, ktoré majú na to 

kvalifikáciu. Je dôležité, aby bolo jednoznačne stanovené čo sa bude testovať a na aké 

účely to bude slúžiť. Testy nám uľahčujú záverečné rozhodnutie pri hodnotení jednotlivých 

uchádzačov. Najčastejšie sa však využívajú odborné a psychologické testy. Čoraz častejšie 

sa v praxi využíva i assessment centre alebo grafologický rozbor rukopisu. 

 

Odborné testy 

 

Ak má uchádzač potrebné vzdelanie a prax, nemusí to ešte značiť, že je na 

požadovanej úrovni aj po odbornej stránke. Preto sa v praxi často využívajú odborné testy. 

Ich veľkou výhodou je, že nie sú náročné po finančnej ani časovej stránke.  Je to základ pre 

kvalitné  porovnanie jednotlivých uchádzačov. Delíme ich často na: 

 jednodimenzionálne – sú zameraná len na jednu odbornú oblasť. 

Najčastejšie sa robí praktická skúška alebo test správania a oba testy sa 

zameriavajú na zručnosti, fyzické dispozície a názorné myslenie. Napr. 

preklad textu alebo používanie textových editorov. 

 viacdimenzionálne – zisťujeme celkovú odbornosť uchádzača. Najčastejšie 

sa využívajú testy typu „pero – papier“. V teste sú zakomponované všetky 

odborné oblasti, ktoré súvisia s pracovným miestom. 

 

Psychologické testy 

 

Sú pomerne často využívané, pretože merajú individuálne schopnosti 

a charakteristiky. Ich výhodou je, že nám umožnia lepšie posúdiť uchádzača, či bude 

schopný úspešne zastávať dané pracovné miesto. Psychologické testy delíme na: 

 výkonové testy – merajú hlavne logické myslenie, ale i schopnosť sústrediť 

sa či pohotovosť. Výkon uchádzača zistíme porovnaním správnych 

a nesprávnych odpovedí. Najčastejšie majú formu inteligenčných testov 

alebo testov pozornosti. Výkonové testy slúžia ako podklady pre  

psychológov. 

 testy osobnosti – slúžia na to, aby sme vedeli odhaliť individuálne povahové 

črty každého uchádzača. Často sa využívajú osobnostné dotazníky. 

Uchádzač má na výber určitý výber odpovedí, z ktorého si vyberie jednu. 
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Grafologický rozbor rukopisu 

 

Grafologický rozbor rukopisu sa robí na základe ručne písaných dokumentov. 

Grafológ skúma veľkosť a typ písma, ale i jeho sklon a hustotu. Zmyslom je to, že na jeho 

základe môžeme zistiť sociálnu štruktúru ľudskej bytosti. Z tohto môžeme predpokládať, 

aký bude budúci pracovný výkon. Názory na použiteľnosť tejto metódy sa u odborníkov 

rôznia. Jedine vo Francúzsku je grafológia plnohodnotnou metódou výberu zamestnancov. 

 

Assessment centre 

 

Assessment centre (AC) doslovne označujeme ako hodnotiace alebo diagnosticko-

výcvikové centrum. Najčastejšie sa využíva na posudzovanie a vyberanie kandidátov 

hlavne na manažérske pozície. Výhodou je, že uchádzači riešia simulované situácie 

skupinovo i individuálne. AC nám umožňuje efektívne posudzovať jednotlivých 

uchádzačov, pretože využíva viaceré metódy ako napr. modelové situácie, rolové hry, 

rôzne prípadové štúdie, ale i odborné a psychologické testy. Dôraz sa kladie na vysoký 

stupeň spolupráce a komunikácie. 

 

Veľkou výhodou je to, že uchádzači sú hodnotení viacúrovňovo. Dôraz sa kladie na 

kreativitu v riešení , originálnosť, komunikačné schopnosti, interpersonálne a vodcovské 

schopnosti. Aby bol priebeh celého AC čo najefektívnejší je treba dodržiavať odporúčané 

počty účastníkov, a to na oboch stranách. 

 

Na strane uchádzačov sa doporučuje 5 – 12 účastníkov. Spodná hranica je 

stanovená vzhľadom k finančnej náročnosti, ale i možnosti aplikácie určitých metód. 

Naopak horná hranica je odvodená z prirodzenej skladby psychiky človeka. Pre niektorých 

uchádzačov môže byť i väčší počet členov frustrujúci. Môže ich to do určitej miery 

blokovať v určitých vyjadreniach alebo v správaní. Preto je dôležité snažiť sa vytvoriť čo 

najpríjemnejšiu atmosféru. Čím menší počet účastníkov je výhodnejší aj pre hodnotiteľov, 

ktorí musia podrobne ohodnotiť každého uchádzača. 

 

Na strane hodnotiteľov, školiteľov a pozorovateľov je doporučené mať 4 členov. 

Je to z toho dôvodu, že každý hodnotiteľ má pri hodnotení tendenciu k subjektivizmu. Ak 

chceme uskutočniť výberové AC, je dobré, aby pozorovateľ bol priamy budúci nadriadený, 
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personálny manažér alebo psychológ. Psychológ zohráva dôležitú úlohu a je dobré, ak má 

každá organizácia vlastného. Poprípade môže byť pozvaný externý psychológ. Doporučuje 

sa, aby mal tento tím stabilné zloženie. Mení sa len osoba priameho nadriadeného. 

 

 

2.5.5 Analýza všetkých získaných informácií 
 

Cieľom tohto stupňa je skompletizovať všetky výsledky personálnej anamnézy 

spolu s výsledkami, ktoré sme získali pri posúdení odbornej spôsobilosti. Spoločne nám 

slúžia ako podklad pri výberovom rozhovore, pri ktorom už personalisti pracujú 

s referenciami o jednotlivých uchádzačov. 

 

Personalisti si pripravia konečný zoznam všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky 

stanovené kritéria. Tento konečný zoznam umožní pozvať najkvalifikovanejších 

uchádzačov na výberový pohovor. Armstrong (1999) odporúča nasledovnú formu 

konečného zoznamu uchádzačov. 

 

Obr. 2.5 Zoznam uchádzačov o zamestnanie 

 

Číslo Voľné pracovné miesto 

Médiá 

Č. odkaz 

na médiá 

Meno Adresa Hodnotenie Potvrdenie Rozhovor Konečný 

list 

1.       

2.       

3.       

4 atď.       

 

Zdroj: Armstong, M., Personální  management (1999) 
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2.5.6 Metódy výberu 

 
Výberový rozhovor (interview) 

 

Výberový rozhovor je označovaný ako najčastejšie používaná metóda výberu. Je 

tomu tak preto, že ani najprepracovanejšie dotazníky a testy nikdy nezastúpia osobný 

kontakt oboch strán. Rozhovor odhalí práve to, čo sa z písomností spozorovať nedá. Sú to 

uchádzačove reakcie, skúsenosti, intuícia, ale i schopnosť improvizácie. Jedine 

v rozhovore má manažér  možnosť odhaliť uchádzačove emócie, prístup k ľudom a 

zodpovednosť k úlohám.  

 

Každý výberový rozhovor musí mať svoj jasne stanovený cieľ a účel. Rozhovor 

musí byť usmerňovaný a zároveň kontrolovaný. Pretože jedine ak bude rozhovor riadený 

správne  získame všetky potrebné informácie. Na ich základe môžeme čo najpresnejšie 

odhadnúť predpokladaný výkon uchádzača. Cieľom výberového rozhovoru je, aby ponúkol 

odpovede na tri otázky. Či je uchádzač dostatočne kvalifikovaný na výkon danej práce, či 

chce vykonávať danú prácu, a či zapadá do organizácie a pracovného kolektívu. Aby 

výberový rozhovor splnil svoj hlavný cieľ, je treba sa na jeho jednotlivé fázy dôkladne 

pripraviť. Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) nasledovné tri etapy: 

 

 

Etapy Ciele Činnosti 

Úvod Vytvoriť príjemné prostredie. 
Naviazať kontakt (raport). 

Predstavenie sa. Úvod 
rozhovoru na neutrálne témy. 
Súhlas s cieľom rozhovoru. 
Základná štruktúra rozhovoru. 

Stredná časť Získať a predať informácie. 
Udržovať vzťah. 

Informácie o  motivácii, 
vzdelaní, vzťahoch, priprave- 
nosti k práci. Počúvanie. 
Položenie otázok. Odpovede na 
otázky. 

Záver Uzavrieť rozhovor a pre- 
jednať ďalší postup. 

Zhrnúť rozhovor. Ujasniť si, že 
kandidát nemá ďalšie otázky. 
Zdieľať ďalší postup (čo bude 
a kedy). 
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Výberový rozhovor delíme z hľadiska obsahu na: 
 
 

 štruktúrovaný rozhovor – jeho priebeh pozostáva z vopred pripravených otázok 

a ich odpovediam je priradené príslušné bodové ohodnotenie. Všetky otázky sú 

kladné všetkým uchádzačom a to umožňuje objektívnosť, presnosť a spoľahlivosť 

pri hodnotení kandidátov. Odpovede sa zapisujú do pripraveného hárku a to nám 

umožní i lepšie porovnávanie jednotlivých uchádzačov. 

 neštruktúrovaný rozhovor – nemá vopred pripravené otázky. Tie sa kladú voľne 

v nadväznosti na predchádzajúce odpovede uchádzača. Nie je tu objektívnosť, 

pretože každý uchádzač má iné otázky a odpovede sa nezapisujú. Je tu riziko, že 

nám unikne množstvo cenných poznatkov z odpovedí uchádzača. 

 pološtruktúrovaný rozhovor – prepája dva predchádzajúce rozhovory. Jadro 

rozhovoru je štruktúrované a zvyšok rozhovoru je voľný priebeh. Vopred 

pripravené otázky zaisťujú objektívne porovnanie všetkých uchádzačov. 

V konečnom dôsledku vedie tento rozhovor k lepšiemu spoznaniu jednotlivých 

uchádzačov. 

 

Výberový rozhovor delíme z hľadiska formy na : 

 

 rozhovor 1 + 1 – každá organizácia si vyberie jedného kompetentného 

zamestnanca, ktorý vedie rozhovor s daným uchádzačom. V organizácii je 

najčastejšie vybraný priamy nadriadený, ktorý si vyberá svojho podriadeného. 

 sekvenčný rozhovor – základom je viacero odborníkov. Každý jeden uchádzač 

postupne prechádza cez jednotlivých odborníkov, a tí mu kladú vopred 

pripravené otázky, ktoré sa štandardizovane vyhodnocujú. 

 panelový rozhovor – zmysel spočíva v tom, že daný uchádzač neprechádza cez 

jednotlivých odborníkov, ale na všetky otázky odpovedá pred komisiou 

odborníkov (panelom). 

 skupinový rozhovor – dôraz spočíva v tom, že rozhovor prebieha medzi 

viacerými zúčastnenými uchádzačmi na jednej strane a na druhej strane sa 

nachádza jeden alebo viacero odborníkov. 

 behaviorálny rozhovor – Nazývaný je taktiež ako hĺbkový osobný pohovor. Ide 

o to, že personalisti sa pýtajú na rôzne situácie z minulosti, ktoré im napovedia, 

ako sa daný uchádzač zachová v určitých situáciách v budúcnosti. Uchádzači 
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majú často problém spomenúť si na konkrétne situácie, v ktorých preukázali 

svoje schopnosti.  

 biografický rozhovor – začína od vzdelania a postupuje krok za krokom až  

k poslednému zamestnaniu alebo k poslednému práve ukončenému vzdelaniu. 

Môže sa zvoliť i opačný priebeh, ale ten sa  najčastejšie využíva pri posudzovaní 

uchádzačov s praxou. Dôraz sa kladie na ich posledné zamestnania a ich pracovné 

skúsenosti a k vzdelaniu sa prikláňa len okrajovo. 

 stresový rozhovor – využíva sa pri výbere na takú pracovnú pozíciu, kde je veľká 

pravdepodobnosť vzniku rôznych stresových situácií. Rozhovor pozostáva 

z niekoľkých nepríjemných otázok, ktoré sú kladené nepriateľským tónom, a to 

v rýchlom časovom slede. Hodnotí sa pokojné reagovanie uchádzača.  

 situačný rozhovor – nazývaný je aj ako rozhovor riešiaci určitý problém. Je to 

úzko zameraný rozhovor na to, ako by uchádzač dokázal riešiť a vyhodnotiť 

hypotetickú situáciu, v ktorej účinkuje niekoľko osôb. Hodnotí sa uchádzačova 

odpoveď, ale i jeho prístup k riešeniu daného problému.  

 

Validita výberových pohovorov 

 

Validita jednotlivých typov výberových pohovorov je rôzna. Úroveň validity sa 

rôzni i v prípade delenia rozhovoru podľa štruktúry. Nasledujúci graf vyjadruje klesajúcu 

úroveň validity u jednotlivých typov a štruktúry rozhovorov. 

 

Obr. 2.6 Validita výberových rozhovorov 

 

Validita výberu 

Viac 
 
 
 
 

Menej 

Typ rozhovoru 

 
• Biografický 
• Behaviorálny 
• Situačný 
• Stresový 

Štruktúra rozhovoru 

• Štrukturovaný 
 
• Pološtrukturovaný 
 
• Neštrukturovaný 

 
Zdroj: Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management (2006) 
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Výskumy validity, ako napríklad tie, ktoré uvádza Taylor (1998) – (viď obrázok) - 

prinášajú rovnako chybné údaje pre konvenčné (neštrukturované) pohovory a ukazujú, že 

assessment centra, niektoré testy pracovnej spôsobilosti, biodata a štrukturované pohovory 

predstavujú presnejšie metódy výberu.  

 

Obr. 2.7 Presnosť niektorých metód výberu pracovníkov 

 
Zdroj: Armstong, M., Řízení lidských zdrojů (2002) 

 

 

2.5.7 Celkové vyhodnotenie a konečné rozhodnutie 
  

            Na to, aby sme si mohli zostaviť poradie uchádzačov je potrebné spracovať získané 

informácie a výsledky. Doporučuje sa, aby sa rozhodnutie o prijatí uskutočnilo až 

nasledujúci deň po výberovom pohovore. Najdôležitejší subjekt pri uskutočnení 

rozhodnutia je budúci nadriadený. Tomu zamestnancovi, ktorý sa javí ako najvhodnejší pre 

výkon danej práce je ponúknuté dané pracovné miesto. Je potrebné, aby výsledok 

rozhodnutia bol oznámený všetkým uchádzačom. Ak nastane situácia, že nie je možné 

uskutočniť konečné rozhodnutie, výberový proces môžeme opakovať. Tu už môžeme 

využiť i ďalšie metódy, ktoré by nám  uľahčili rozhodnutie. 
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2.5.8 Podpísanie pracovnej zmluvy 
 

            Ak sme si vybrali vhodného kandidáta a on má záujem o dané pracovné miesto, 

pristúpime k podpísaniu pracovnej zmluvy. Personálny útvar však musí neustále pracovať 

na tom, aby nový zamestnanec bol čo najviac zosúladený s organizáciou. Úlohou 

personálneho manažmentu je určiť novému zamestnancovi osobného radcu, ktorý mu bude 

plne k dispozícii pri jeho adaptácii. Personálny útvar dohliada i na to, aby všetky 

náležitosti boli v súlade s legislatívou.  

          

 

2.6 Hodnotenie procesu a výsledkov získavania a výberu      

       zamestnancov 

 
  Všetky organizácie sa zhodujú na fakte, že proces získavania zamestnancov je 

značnou finančnou položkou a vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie personalistov. Aby 

si podnik vedel zrekapitulovať a zhodnotiť jeho úspešnosť, mal by výsledky získavania 

pravidelne vyhodnocovať. Niektoré podniky však celkový proces nehodnotia, a tým 

prichádzajú o možnosť zistenia pravdivých informácií, ktoré môžu ďalej využívať na 

zlepšovanie svojich činností. Personalisti si musia uvedomovať, že nesprávne rozhodnutie 

sa môže nepriaznivo odraziť v kvalite získaných zamestnancov, alebo dokonca môže byť 

ohrozený goodwill podniku. Na hodnotenie celého procesu získavania zamestnancov 

využívame rôzne údaje alebo pomerné ukazovatele.  

  

 Medzi charakteristické údaje o záujem uchádzačov patrí:  

 náklady na jedného uchádzača, 

 čas potrebný na vyhľadanie uchádzačov, 

 výkonnosť a motivovanosť novoprijatých zamestnancov, 

 počet uchádzačov z určitého zdroja, 

 úroveň absencií v prepočte  na jedného zamestnanca. 

 

    Pri hodnotení rôznych činností, ktoré sa vyskytujú v procese získavania 

zamestnancov využívame najčastejšie tieto pomerné ukazovatele:  

 počet uchádzačov s potrebnou kvalifikáciou / celkový počet uchádzačov, 
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 celkový počet ponúk / počet uchádzačov s potrebnou kvalifikáciou, 

 prijaté ponuky / uskutočnené ponuky, 

 náklady na inzerciu / počet oslovených uchádzačov. 

 

  Tie organizácie, ktoré chcú obstáť v náročnom boji si musia uvedomiť, že nemôžu 

sa zameriavať prednostne len na finančnú alebo časovú stránku. Treba si uvedomiť, že i tu 

je dôležitá etická stránka a povinnosť dodržiavať i legislatívne obmedzenia.  

   

 Podľa Mathisa a Jacksona  (2006) je užitočné merať jednotlivé ukazovatele 

výnosnosti, ktoré porovnávajú počet uchádzačov v jednej fáze procesu prijímania s počtom 

uchádzačov v druhej fáze prijímania zamestnancov. Je dobré zobraziť tieto ukazovatele  

ako pyramídu, v ktorej zamestnávatelia začínajú so širokou základňou žiadateľov, ktorá sa 

postupne zužuje. Vzorka by mala začať s približne 100 uchádzačmi a mala by skončiť na 

približne piatich uchádzačoch. Ak daný ukazovateľ spadá mimo tento rozsah, môže to 

značiť isté problémy v procese získavania zamestnancov.  

 

Obr. 2.8 Vzorka náborovej  pyramídy 

 
 

Zdroj: Mathis R., Jackson, J., Human Resource Management (2006) 

 

 

Celkové počiatočné kontakty = 100 

Formálni žiadatelia = 30 

Koneční oslovení = 15 

Ponuka príjemcom = 10 

 
Prijatí = 5

 
Prijatí / Celkové 
počiatočné 
kontakty (5%) 

Ponuka príjemcom / 
Prijatí. (50%) 

Koneční oslovení / 
ponuka príjemcom 
(66%) 

Počiatočné       
kontakty /     
koneční  
oslovení  
(15%) 
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2.7 Charakteristika dotazníka ako výskumnej metódy 

 
 Dotazník môžeme označiť ako špecifickú metódu, pomocou ktorej môžeme 

zhromažďovať rýchlo a efektívne veľké množstvo dát. Všetky informácie získavame 

prostredníctvom dotazovania osôb. Následne môžeme získané data ďalej štatisticky 

spracovávať.  Najväčšou výhodou dotazníku je jeho anonymita, vďaka ktorej získame 

pravdivé názory, postoje, ale i reakcie jednotlivých respondentov.  

 

Na to, aby sme správne použili dotazníkovú metódu, je potrebné jej venovať 

náležitú pozornosť a bohatú teoretickú prípravu. Pri tvorbe konkrétneho dotazníka je nutné 

čo najpresnejšie formulovať skúmaný problém. Inými slovami si stanovíme jasný cieľ, 

ktorý chceme dotazovaním dosiahnuť. Koncipient dotazníka musí sledovať vzájomný 

vzťah medzi  konkrétnou otázkou a skúmaným problémom.  Autor dotazníka formuluje 

jednotlivé otázky jasne, konkrétne, a pritom musí stanoviť ich presné poradie, aby  tvorili 

premyslený celok. Otázky musia smerovať k jasným odpovediam. Ak sú otázky 

formulované nejasne, zmätene alebo neurčito, celkový výsledok dotazníka nemusí viesť 

k rozpoznaniu problému. Každá jedna otázka musí byť jednoznačne formulovaná, aby jej 

obsah bol  pre respondenta jasný a nebol dvojzmyselný. Dobre zostrojený dotazník musí 

byť ľahko vyhodnotiteľný. 

 

 

2.7.1 Vzťah  medzi výskumníkom a dotazovaným 

 
 Dotazníková metóda je založená na vzájomnom sociálnom vzťahu medzi tazateľom 

a respondentom. Je vhodné navodiť pozitívnu atmosféru, ktorá by umožnila všetkým 

respondentom pochopiť význam a dôležitosť dotazníka. Preto autori dotazníka väčšinou 

pripájajú stručné vysvetlenie toho, čo bude dotazník riešiť, ale i to, čo bude hlavným 

cieľom skúmania. Vhodné je respondentom pripomenúť zásadu anonymity. Cieľom je, aby 

každý jeden respondent vedel, že získané informácie budú použité len na vedecké účely. 

Dôležitou súčasťou pri tvorbe dotazníka je uskutočniť jeho predvýskum. Výskumník si tak 

overí, či sú jednotlivé otázky jasné a zrozumiteľné, a či vhodne stanovil ponúknuté 

odpovede.  
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2.7.2 Spôsob tvorby otázok  

 
 Spôsob, akým kladieme otázky zároveň predurčuje charakter odpovedí. Preto 

vymedzujeme dva najzákladnejšie druhy kladenia otázok: 

 

a )  otvorené ( neštruktúrované) -  poskytujú respondentom možnosť vyjadriť svoj vlastný 

názor, a pritom nie je vopred stanovená forma, ani obsah ich odpovedí. Respondent má 

možnosť zvoliť si informácie, ktoré uvedie, ale i dĺžku svojho zdelenia. Sú však ťažšie 

spracovateľné a horšie vyhodnotiteľné. Hlavnou úlohou otvorených otázok je hlbšie 

preniknúť do podstaty skúmaného problému.  

b)  uzavreté ( štruktúrované) – ponúkajú respondentom možnosť vybrať si z dvoch alebo 

viacerých odpovedí. Dotazovaný odpovie na príslušnú otázku tak, že zreteľne vyznačí 

jednu, poprípade viacero odpovedí, ktoré považuje za vhodné. Autori dotazníku často 

využívajú i úplne uzavreté otázky, ktoré dávajú respondentom možnosť výberu len z dvoch 

odpovedí (áno, nie). 

 

 

2.7.3 Výhody a nevýhody dotazníka 

 
Výhody 

 Najväčšou a poprednou výhodou je fakt, že získame za krátku dobu veľké 

množstvo informácií, a to i na veľkom priestore. Výrazne nám šetrí čas, pretože informácie 

získame za pomerne krátku dobu. Môžeme povedať, že je to finančne nenáročná metóda. 

Nevyžaduje si žiadnu zdĺhavú organizačnú prípravu. Na respondenta pritom nevyvíjame 

žiaden neprimeraný nátlak, a tak si môže v kľude premyslieť svoje odpovede, a naopak 

výskumca môže pomerne ľahko spracovať získané informácie. 

 

Nevýhody 

 Za najväčšiu nevýhodu môžeme označiť riziko nízkej návratnosti. Dotazníková 

technika je taktiež nepružná pri meniacich sa sociálnych situáciách. Neumožňuje nám 

hlboko vniknúť do danej problematiky, pretože dotazovanie musíme doplniť inými 

metódami. Ponúknuté varianty nedávajú respondentom dostatočnú možnosť vyjadriť svoje 

názory alebo postoje.  
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3. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

  
3.1 Tieto Czech s.r.o. 
 

Tieto je spoločnosť, ktorá  poskytuje služby v oblasti IT, výskumu,  vývoja a 

poradenstva. Celkovo má 16 000 odborníkov a je jedným z najväčších poskytovateľov IT 

služieb v severnej Európe a je prednou  svetovou spoločnosťou vo vybraných odvetviach.  

Zameriava sa na oblasti, v ktorých majú tie najdôkladnejšie znalosti podnikania a 

potrieb ich zákazníkov. Ich stopercentné zameranie na potreby zákazníka a odborné 

znalosti zo Škandinávskych krajín ich odlišujú od ich konkurentov.  

Na ich hlavných trhoch - severná Európa, Nemecko a Rusko - sa zameriavajú na 

poskytovanie služieb veľkým a stredne veľkým organizáciám. Celosvetovo spolupracujú 

so svojimi zákazníkmi v oblasti telekomunikácií a digitálnych služieb a v lesnom, ropnom 

a plynárenskom priemysle. Úzko spolupracujú s poprednými svetovými spoločnosťami a 

organizáciami a rastú spoločne s nimi.  

Pôvodne TietoEnator používal od 1.12.2008 na korporátnej  úrovni novú značku 

Tieto. Oficiálne registrované meno spoločnosti sa zmenilo k 1. 7. 2009 na Tieto Czech 

s.r.o.  

Obr. 3.1 Logo spoločnosti 

Nová značka Tieto odráža zmeny vo firemnej stratégii, organizačnej štruktúre a 

spôsobe práce zameraním na rast, efektívnosť a úzky vzťah so zákazníkom. Táto 

transformácia začala pred rokom. Novú korporátnu stratégiu firma predstavila v lete 2008. 

Spoločnosť vymenila vedenie a od 1. januára 2009 začala fungovať podľa novej 

organizačnej štruktúry a modelu riadenia. Akcie Tieto sú obchodované na burzách 

NASDAQ OMX  v Helsinkách a v Stockholme. 

3.2 História 
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Tieto (založená 1968) + Enator (založená 1995) = TietoEnator (1999) -> Tieto (2008) 

Spoločnosť TietoEnator bola založená spojením fínskej spoločnosti Tieto a 

švédskej spoločnosti Enator dňa 7.7.1999. Dňa 26.3.2009 rozhodla AGM o zmene mena 

spoločnosti na Tieto Korporácia. 

Po svojom vzniku posilňovala spoločnosť Tieto svoje expertné kompetencie vo 

vybraných odvetviach ďalšími akvizíciami spoločnosti z oblasti IT služieb a prevzatím 

(outsourcingom) IT útvarov svojich zákazníkov, napr.: 

Forest MAS GmbH, Nemecko  5/2000 
Healthcare European Medical Solutions Group, Nórsko 10/2000 
Manufacturing Rautaruukki, Information Systems Unit, Fínsko 2/2001 
Banking & finance Softema, Fínsko 5/2001 
Retail Tietokesko, Fínsko 6/2001 
Telecom & media ISS Czech, Česká republika 7/2001 

Telecom & media Nokia Networks, outsourcing vývoje 
produktov, Fínsko 10/2001 

Processing & network Parcomp, Fínsko 12/2001 
Banking & finance 
Processing & network 

Sampo Group, IT služby v poisťovníctve, 
Fínsko 1/2002 

Banking & finance Ementor Financial Systems, Nórsko 4/2002 
Telecom & media 
Processing & network Lietuvos Telekomas, IT služby, Litva 6/2002 

Forest Majiq, USA 9/2002 
Telecom & media Sykora, Nemecko, Česká republika 10/2002 

Telecom & media Ericsson, vývoj produktov pre sieťové systémy, 
Švédsko 11/2002 

Telecom & media 
Processing & network 

YLE Broadcasting Company, služby vývoja a 
prevádzky systémov, Fínsko 1/2003 

Processing & network TeliaSonera, outsourcing spracovanie dat na 
mainframoch, Švédsko 8/2003 

Banking & finance Inveos AG, IT a konzultácie pre sektor 
bankovníctva a poisťovníctva, Nemecko 12/2003 

Telecom & media Ki Consulting & Solutions AB, IT a 
konzultácie pre telco sektor, Švédsko 1/2004 

Telecom & media S.E.S.A., Nemecko 1/2005 
Banking AttentiV, UK 7/2005 
Telecom  IT Alise, Lotyšsko 9/2005 

 

 

3.3  Základné princípy - strategický rámec spoločnosti 
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Vízia 

Tieto sa usiluje dosiahnuť toho, aby sa stal popredným globálnym poskytovateľom IT 

služieb s vysokou pridanou hodnotou vo vybraných odvetviach.  

 

Stratégia 

Snahou je, aby Tieto globálne uplatňovalo  svoje odvetvové znalosti. Snaží sa taktiež 

nachádzať riešenie na každý problém, s ktorým klienti prídu. Uvedomujú si fakt, že  

s každým zákazníkom musia jednať ako s rovnocenným partnerom. 

 

Poslanie 

Ich zmyslom poslania je budovať informačnú spoločnosť. 

 

Hodnoty 

Tieto uznáva hodnoty, ktoré smerujú k celkovému prospechu zákazníkov. Ich 

najdôležitejším zdrojom sú zamestnanci, a preto sa snažia o osobný rast všetkých 

pracovníkov. 

 

3.4 Personálna štruktúra spoločnosti 

 Tieto Czech s.r.o je pomerne mladou spoločnosťou, pretože v ČR pôsobí len od 

roku 2004. Patrí medzi organizácie s pomerne nízkym vekovým priemerom. Priemerný 

vek zamestnancov je len  32 rokov. Približne 85% zamestnancov sú muži, čo znázorňuje aj 

nižšie uvedený graf. Vzdelanostná úroveň zamestnancov je na pomerne vysokej úrovni, 

pretože viac než polovica pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie. Keďže je Tieto 

spoločnosťou, ktorá pôsobí celosvetovo, táto skutočnosť sa odráža i na štruktúre 

zamestnancov. V Tieto Czech s.r.o. pracujú príslušníci rôznych národností, ale i obyvatelia 

z rôznych miest ČR. Najpočetnejšiu skupinu tvoria zamestnanci z Moravskoslezského 

kraja. Pracujú tu však i Poliaci, Fíni a Slováci. Podrobný prehľad je znázornený v Obr. 3.2. 

Obr. 3.2 Charakteristika zamestnancov podľa pohlavia a veku 
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Obr. 3.3 Štruktúra zamestnancov podľa bydliska a národnosti 

 

 

3.5 Krajiny pôsobnosti 
 

Tieto pôsobí v takmer 30 krajinách: 

Bielorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Estónsko, India, 
Indonézia, Taliansko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Nemecko, Nizozemsko, Nórsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rusko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Ukrajina, USA a Veľká Británia.  

Obr. 3.4 Krajiny pôsobnosti 

 

Education structure
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46%

University; 
54%

Gender structure
Female; 
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84,95%

     Pohlavie       Vzdelanie 
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4.  ANALÝZA SYTÉMU ZÍSKAVANIA A VÝBERU 

ZAMESTNANCOV VO VYBRANEJ ORGANIZÁCII 

 
4.1 Predmet a cieľ analýzy 

 
Predmetom analýzy diplomovej práce je dôkladne zmapovať podmienky pre 

získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti Tieto Czech s.r.o. Mojou snahou bude 

dôkladne rozobrať súčasný systém získavania a výberu zamestnancov, a taktiež 

charakterizovať i najčastejšie  metódy výberu  zamestnancov, ktoré Tieto uplatňuje.  

 

Spoločnosť Tieto je neustále sa rozrastajúca korporácia. Je najväčšou IT 

spoločnosťou v Moravskoslezskom kraji. V roku 2004 v Českej republike zamestnávala 

len okolo 60 zamestnancov. Dnes je toto číslo mnohonásobne vyššie. K 1.2.2010 je 

celkový počet zamestnancov v ČR 1628. Navyše každý mesiac prijíma zhruba 30 až 40 

nových zamestnancov. Tieto pristupuje veľmi svedomito a zodpovedne k získavaniu 

a výberu každého jedného zamestnanca. Dôvodom je i fakt, že náklady so získavaním, 

výberom, zaškolením a adaptáciou jedného pracovníka dosahujú pomerne vysokú čiastku.  

 

Cieľom analýzy je zistiť, aká je spokojnosť zamestnancov so súčasným spôsobom 

získavania a výberu zamestnancov a navrhnúť prípadné opatrenia pre zlepšenie. Ako 

podklady pre návrh možných opatrení mi poslúžia informácie, ktoré získam spracovaním 

a vyhodnotením dotazníku. Návrhy musia byť v súlade s postojmi manažmentu, s ktorým 

musí byť v súlade i oblasť získavania a výberu zamestnancov. Zároveň musí byť v zhode 

i so stanoviskami líniových manažérov, ktorí sú osobne prítomní výberových pohovorov. 

Práve oni sú v tesnom kontakte s jednotlivými zamestnancami a od nich majú jedinečnú 

možnosť získať priamu spätnú väzbu, ale i ich postoje a návrhy na možné zmeny, ktoré by 

prispeli k vyššej efektívnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Zameriam sa i na 

celkovú efektívnosť systému získavania a výberu zamestnancov, a to prostredníctvom 

prieskumu  v Ostrave na Varenskej ulici. 

 

Hlavným cieľom skúmania bude predovšetkým: 

 posúdiť, či stratégia spoločnosti v oblasti získavania a výberu zamestnancov 

zodpovedá potrebám spoločnosti, 
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 popísať aká je personálna štruktúra pracovných síl v spoločnosti Tieto, 

 posúdiť, či je súčasný systém získavania  a výberu zamestnancov v konečnom 

dôsledku pre podnik efektívny, 

 vyhodnotiť, či sú terajší pracovníci spokojní so súčasným nastoleným 

systémom získavania a výberu zamestnancov,  

 zo získaných a spracovaných informácií sa budem snažiť vyvodiť opatrenia, 

ktoré by viedli k skvalitneniu a vyššej efektívnosti celého systému získavania 

a výberu zamestnancov. 

 

 

4.2 Charakteristika personálneho útvaru 

 
 Personálny útvar sa zaoberá všetkými záležitosťami a činnosťami, ktoré sa týkajú 

riadenia ľudských zdrojov, ale i zamestnaneckých vzťahov. Na začiatku podnikania 

spoločnosti Tieto v ČR v každom z troch oddelení personálneho útvaru pracoval len jeden 

personalista. Celkovo za celé personálne oddelenie zodpovedal jeden manažér. V dôsledku 

rastu a rozvoja spoločnosti pracuje dnes na personálnom oddelení celkovo jedenásť 

pracovníkov. Z toho je desať personalistov a jeden manažér, ktorý zodpovedá za správny 

chod personálneho útvaru. Výber pracovníkov do personálneho útvaru závisel od ich 

skúseností a znalosti anglického jazyka, a taktiež od toho, aké pracovné pozície zastávali 

predtým. Personálny útvar spoločnosti Tieto Czech s.r.o. je tvorený nasledujúcimi 

oddeleniami: 

 

 Oddelenie náboru a zamestnávania sa zaoberá hlavne oblasťou získavania a výberu 

zamestnancov. S tým úzko súvisia i ďalšie nevyhnutné činnosti, medzi ktoré patrí: 

inzerovanie, evidencia, prijímanie, rozmiestňovanie, ale i plánovanie budúcej 

potrebnej pracovnej sily. Toto oddelenie sa zaoberá i marketingom. Celkovo na 

tomto oddelení pracujú štyri personalistky. 

 

 Oddelenie vzdelávania  sa predovšetkým zaoberá plánovaním potrebného 

vzdelávania a školenia zamestnancov. Zaisťuje i  jeho realizáciu a následné  

vyhodnotenie výsledkov vzdelávania. Na tomto oddelení pracujú tri personalistky. 
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 Oddelenie pracovno-právnych záležitostí sa zaoberá skúmaním a poskytovaním 

benefitov, dodržiavaním zákonov, pracovnými zmluvami a dodatkami k nim, 

dohodami, príčinami odchodov zamestnancov a ďalšími záležitosťami. Na 

pracovno-právne vzťahy je stanovený odborník, ktorý zodpovedá za dodržiavanie 

všetkých zákonov platných v ČR. Celkovo na tomto oddelení pracujú tri osoby. 

 

Za všetkých desiatich pracovníkov zodpovedá jeden manažér ľudských zdrojov. 

Každý jeden pracovník musí  mať dobrú znalosť anglického jazyka. Všetci personalisti si 

hlboko uvedomujú, že je nevyhnutná ich vzájomná spolupráca a komunikácia. Aby sa 

zvýšila efektivita celého personálneho oddelenia, jednotliví pracovníci majú možnosť 

absolvovania rôznych kurzov zameraných na asertivitu, komunikáciu, ale i angličtinu. 

Približne raz do mesiaca majú všetky tri oddelenia pravidelné interné schôdzky, na ktorých 

sa riešia spoločne rôzne problémy alebo záležitosti jednotlivých  oddelení.  

 

Hlavnou úlohou tímu pre nábor a získavanie zamestnancov  je dôsledne plánovať a 

vyčísľovať budúce potrebné počty zamestnancov. Celkový proces prebieha tak, že 

manažéri jednotlivých oddelení vždy stanovia počty jednotlivých pracovných pozícií, ktoré 

potrebujú obsadiť. To odovzdajú na personály útvar a jeho úlohou je všetky tieto podklady 

spracovať a zosumarizovať. Vždy sa stanovuje ročný plán pre nasledujúci rok. V rámci 

ročného plánu dochádza k jeho aktualizácii každý mesiac na tri nasledujúce mesiace. Napr. 

v marci sa robí aktualizácia na apríl, máj a jún. Pritom sa priebežne každý mesiac robí 

drobná korekcia aktuálneho potrebného počtu zamestnancov. 

 

Personalisti každý mesiac naberajú zhruba okolo 30-40 nových zamestnancov, čiže 

počet zamestnancov sa neustále zvyšuje. Momentálne v čase krízy sa niektoré nábory 

uchádzačov znížili, alebo i celkom pozastavili. V dôsledku spomínanej celosvetovej krízy 

sa znížil počet náboru na 15-20 ľudí. Vývoj  počtu zamestnancov je zachytený v Obr. 4.1. 

V roku 2009 zaznamenali personalisti nárast návratu zamestnancov, ktorí dobrovoľne 

odišli z Tieto Czech s.r.o. Zhruba to boli dvaja zamestnanci mesačne, čiže celkovo okolo 

24 ľudí za rok. Toto pomerne vysoké číslo návratu bývalých zamestnancov spôsobila zlá 

situácia na trhu práce. Buď stratili zamestnanie, alebo mali horšie platené miesto, tak 

prejavili záujem o návrat k predchádzajúcemu zamestnaniu v Tieto. 
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Obr. 4.1 Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých rokoch v Tieto Czech s.r.o. 
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Zdroj: interné materiály spoločnosti 

 

V súčasnosti pripadá na jedného personalistu zhruba 150 ľudí. Je to pomerne dosť 

vysoké číslo. Z tohto dôvodu je nutné v blízkej dobe personálne oddelenie rozrastať 

o ďalších pracovníkov, aby nedochádzalo k preťaženiu súčasných personalistov. 

 

 

4.3 Definovanie požiadaviek na novú pracovnú pozíciu 

 
  Každé výberové konanie sa uskutoční len v tom prípade, ak je ohlásené voľné 

pracovné miesto, ktoré je potrebné obsadiť vhodným uchádzačom, a to k určitému 

časovému okamžiku. Prvotný impulz o nutnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

prichádza od manažéra určitého oddelenia. Ak niektorému oddeleniu chýba pracovník, 

manažér daného oddelenia na základe analýzy vytvorí popis pracovného miesta a následne 

špecifikáciu požiadaviek na nového pracovníka. Tento svoj požiadavok odovzdá 

personálnemu útvaru a ten s ním ďalej pracuje. 

 

  Popis a špecifikácia pracovného miesta 

 

  Popis a špecifikácia každého pracovného miesta v Tieto Czech s.r.o. sa líši. Treba 

brať na zreteľ, že každé  pracovné miesto si vyžaduje iné náležitosti. Je treba určiť popis 

práce, pracovnú dobu, konkrétny projekt, previazanosť s inými pracovnými miestami. 

Veľmi dôležitým faktorom pre jednotlivých pracovníkov je jednoznačne určiť, ktorému 

vedúcemu pracovníkovi zodpovedá za svoje pracovné  výsledky. 
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  Špecifikácia požiadaviek na nového pracovníka 

 

  Úlohou každého manažéra je konkrétne vymedziť požiadavky, ktoré by mal 

potenciálny uchádzač spĺňať. Súbor požiadaviek na nového pracovníka sa zhrnie do 

charakteristiky nového pracovného miesta. Pre Tieto je to interný dokument, ktorý je 

dôležitým podkladom, z ktorého sa vychádza pri výberovom riadení. Nevyužívajú ho len 

personalisti, ale i ostatní účastníci výberového riadenia. Dokument má v kompetencii daný 

personalista, ktorý ho prekonzultuje s manažérom príslušného oddelenia. 

 

 

4.4 Zdroje získavania pracovníkov 

 
  Personálny útvar vedie o každom zamestnancovi svoju osobnú zložku, ktorá 

obsahuje najpodstatnejšie informácie. Patrí  tu hlavne dosiahnuté vzdelanie, prax, odborné 

znalosti, špecifické vlastnosti a iné. Tieto si vedie i  databázu, ktorá obsahuje odložených  

uchádzačov spolu s ich najdôležitejšími informáciami, ale len v tom prípade, ak dá k tomu 

súhlas potenciálny uchádzač. Dôvodom je fakt, že Tieto musí dodržiavať zákon č. 

101/2000 Sb., ktorý sa týka ochrany osobných údajov. Tieto uplatňuje vhodný prístup, 

ktorý spočíva v tom, že ak niektorý súčasný zamestnanec sa hlási na inú pracovnú pozíciu, 

a spĺňa všetky požiadavky na vzdelanie, prax, ale i osobnostné predpoklady, má interný 

zamestnanec prednosť v prijímacom  konaní pred externým kandidátom. Hlavným 

dôvodom je, že Tieto podporuje internú mobilitu a uchádzač už pozná prostredie firmy. 

Poprípade môže Tieto obsadiť určité pracovné miesto zvoleným zamestnancom z interného 

zdroja, ktorý nie je vyťažený na sto percent. 

 

  Ak Tieto nemôže obsadiť voľné pracovné miesto najskôr z vnútorných zdrojov, tak 

až následne pristúpi k jeho obsadeniu z vonkajších zdrojov. Myslím si, že pre Tieto je to 

veľmi vhodný spôsob získavania kvalitných zamestnancov. Spoločnosť Tieto hľadá 

vhodných uchádzačov najčastejšie metódami získavania a následným procesom výberu 

zamestnancov uvedeným  nižšie.  
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4.5 Metódy získavania uchádzačov 

 
  Tieto nevyužíva len jednu osvedčenú metódu získavania zamestnancov, ale ich 

viacero kombinuje. Najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť čo najväčší počet kvalitných 

uchádzačov, z ktorých následne vyberie toho najvhodnejšieho uchádzača. Každé jedno 

voľné pracovné miesto Tieto ohlasuje viacerými informačnými kanálmi. Personalisti 

z oddelenia náboru zodpovedajú za správne inzerovanie voľných pracovných miest. 

 

 Internet 

  Je najčastejšie používaná metóda získavania zamestnancov. Väčšina voľných 

pracovných miest Tieto v ČR inzeruje práve na svojej stránke, ale i na najväčších 

pracovných serveroch (www.jobs.cz, www.prace.cz, www.monster.cz ) a na Slovensku je 

to www.topjobs.sk. Každý jeden uchádzač si môže pozrieť aktuálne voľné pracovné miesta 

na vlastnej webovej stránke Tieto ( www.tieto.cz), kde v sekcii pracovné príležitosti nájde  

dostupné pracovné pozície. 

 

  Ak daného uchádzača osloví určité pracovné miesto, musí odoslať životopis na 

adresu personálneho útvaru. Doporučuje sa, aby bol životopis vyhotovený v českom 

i anglickom jazyku, ale nie je to vyslovene podmienka. Personalisti si vyžadujú od 

každého uchádzača motivačný list. 

 

  Internet slúži širokej verejnosti i ako komunikačný prostriedok. Uchádzači 

o zamestnanie prostredníctvom domovskej stránky môžu získať požadované informácie 

o ponuke práce ( v sekcii Pracovné príležitosti / kontakt na Recruitment Team). Vzor 

inzerátu na vybranú pozíciu je uvedený v Prílohe č. 3.  

 

  Najčastejšia štruktúra zverejňovaného inzerátu zahŕňa: 

⇒ podmienky práce – náplň práce, skúšobná doba, miesto práce, nadčasy, 

⇒ požiadavky na pracovníka – vzdelanie, odborné zameranie, prax, stupeň znalosti 

angličtiny, osobnostné charakteristiky, znalosť databázy, ďalšie dovednosti 

a znalosti, 

⇒ výhody, ale i to, čo Tieto uchádzačom ponúka – napr. práca v mladom tíme, 

moderné pracovisko,  

⇒ kontakt na zodpovednú osobu – telefónne číslo a e-mail. 
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 Uchádzači sa hlásia sami 

  Často rôzni uchádzači posielajú do spoločnosti svoje životopisy a motivačné listy 

a stáva sa, že neuvedú pracovnú pozíciu, o ktorú by sa radi uchádzali. Svoje životopisy 

a motivačné listy posielajú najčastejšie e-mailom.  

 

 Úrad práce 

  Personalisti zasielajú ponuku voľných pracovných miest na úrad práce v Ostrave, 

ktorý túto ponuku ďalej distribuuje na ostatné úrady práce v Moravskoslezskom kraji. ÚP 

následne zasiela túto ponuku o voľných pracovných miestach konkrétnej osobe. 

Personalisti musia v ponuke voľného pracovného miesta uviesť požiadavky na 

kvalifikáciu, pracovné podmienky, vzdelanie a poprípade i platové podmienky.  

 

 Personálne agentúry a  sprostredkovateľské agentúry 

 Tieto využíva i služby personálnych a rôznych sprostredkovateľských agentúr, ale 

len v malej miere. Ich služby využíva len v prípade potreby, pretože je to finančne 

nákladné. Personálne a sprostredkovateľské agentúry využíva Tieto len vtedy, ak potrebuje 

získať zamestnanca na ťažko obsaditeľnú pozíciu. Ročne prostredníctvom nich príjme 

zhruba len päť zamestnancov. Tieto spolupracuje len s niektorými agentúrami, ktoré si 

vyberá selektívne a u nich zadáva dopyt po pracovnej sile určitej profesie. 

 

 Spolupráca s univerzitami 

  Tieto spolupracuje s viacerými vysokými školami. Predovšetkým s VŠB-TU 

Ostrava, fakultou elektrotechniky a informatiky. Predovšetkým študenti posledného 

ročníku prezenčného bakalárskeho štúdia majú možnosť odbornej praxe. Často títo študenti 

zostávajú pracovať v spoločnosti i po skončení štúdia. Z nich si spoločnosť postupne 

formuje kvalitných zamestnancov. Uskutočňujú rôzne prednášky na  VŠB-TU, a taktiež 

inzerujú i na jej  školskej stránke, alebo v rôznych školských časopisoch. Práve tu sa 

naskytá obrovská šanca získať kreatívnych , talentovaných a vzdelaných ľudí. Tieto 

vychádza v ústrety študentom a poskytuje im dokonca možnosť exkurzie v jej priestoroch. 

 

 Veľtrhy pracovných príležitostí 

  Spoločnosť Tieto Czech s.r.o. sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov pracovných 

príležitostí v Ostrave, ale i v iných mestách. Jej cieľom je upriamiť pozornosť hlavne na 

budúcich absolventov vysokých škôl, ktorí majú zameranie na informačné technológie. Pre 

43 
 



Tieto je to vynikajúca príležitosť, ako priamo osloviť a získať  čerstvých absolventov, ktorí 

si začínajú hľadať svoje budúce pracovné uplatnenie. Zameriava sa však aj na ostatných 

uchádzačov, ktorí majú záujem pracovať v Tieto.  

 

 Dni otvorených dverí 

  V praxi je trend priblížiť organizáciu čo najviac verejnosti, a oboznámiť ju  s jej 

činnosťou. Preto i Tieto Czech s.r.o. chce osloviť širokú verejnosť, a preto uskutočňuje 

„Dni otvorených dverí“, ktoré sa konajú najčastejšie vtedy, keď Tieto potrebuje prijať 

väčší počet nových pracovníkov. Snaží sa ich uskutočňovať zhruba trikrát ročne. Počas dňa 

otvorených dverí majú uchádzači možnosť spoznať prostredie firmy, celkovú atmosféru, 

ale hlavne získajú oveľa viac informácií ako z bežného pohovoru.  

 

 Ďalšie metódy získavania zamestnancov 

  Tieto si plne uvedomuje, že hlavne mladých a perspektívnych ľudí oslovujú 

modernejšie metódy získavania zamestnancov. Často uverejňuje svoje ponuky 

i nasledovnými spôsobmi, pretože výrazne upútavajú ich pozornosť. V súčasnosti sa začala 

vo veľkom rozrastať outdoorová reklama, ktorá je dostatočne účinná. Tieto uverejňuje 

svoje pracovné ponuky i na billboardoch. Dosť efektívne sú i mobilné stojany, ktoré sú 

umiestnené v centrách väčších miest. Všetky tieto modernejšie metódy získavania 

zamestnancov oslovujú prevažne mladšiu generáciu. 

 

 

4.6 Voľba dokumentov požadovaných od uchádzačov 

 
  Najhlavnejším požadovaným dokumentom je životopis. Odporúča sa, aby bol 

životopis napísaný v českom i anglickom jazyku, ale nie je to žiadna podmienka. 

U personalistov je považovaný ako prihláška k výberovému pohovoru. Každý uchádzač 

musí doložiť i motivačný list, v ktorom každý kandidát uvedie, prečo si myslí, že je 

najvhodnejší pre obsadenie daného pracovného miesta, ale i na akú pozíciu sa hlási. 

Manažér vyberie najvhodnejšieho uchádzača, s ktorým chce uzavrieť pracovnú zmluvu. 

Následne si od neho  personálne oddelenie vyžiada ostatné potrebné dokumenty. 

Životopisy uchádzači posielajú prevažne e-mailom a málokedy poštou alebo osobným 

odovzdaním. Všetky žiaduce dokumenty kompletizuje personálny útvar. Vďaka nim 

získajú personalisti ďalšie užitočné informácie. 
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Súbor dokumentov požadovaných  od nových zamestnancov vybraných z externého 

prostredia:  

• doklady o vzdelaní a praxi ( vysvedčenie, diplomy, certifikáty), 

• výpis z registra trestov, 

• zápočtový list z minulého zamestnania, 

• potvrdenie o lekárskej prehliadke 

 

 

Interní zamestnanci, ktorí plánujú zmeniť súčasné pracovné miesto musia doložiť: 

• životopis podľa Tieto pravidiel, 

• zoznam doterajších vzdelávaní, ktoré využili v rámci firmy (kurzy a školenia) 

 

  Kópie všetkých dokumentov, ktoré personalisti získali od jednotlivých kandidátov 

sa po ukončení výberového riadenia skartujú. Len so súhlasom uchádzača sa môžu 

originály archivovať na personálnom útvare.  

 

 

4.7 Proces výberu zamestnancov 

 
 Samotný proces výberu najvhodnejšieho zamestnanca môže začať až vtedy, ak je 

dostatok kandidátov, ktorí sa hlásia na konkrétne pracovné pozície. Personalisti teda majú 

dobrú základňu uchádzačov, ktorú môžu posudzovať a vyberať z nej najvhodnejšieho 

kandidáta, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky daného pracovného miesta. V Tieto uplatňujú 

tri spôsoby, ako môžu získať nového  zamestnanca: 

 požičať alebo kúpiť, 

 zaškoliť, 

 nábor spojený s obsadením nového pracovného miesta. 

 

 

4.7.1 Metódy výberu pracovníkov 

 
  Je potrebné, aby do každého jedného výberového konania vstupovali jednotliví 

účastníci výberového riadenia s jasnou predstavou o vhodnom kandidátovi. Tieto uplatňuje 
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výberové konanie, ktoré pozostáva z dvoch kôl. Prvé kolo je všeobecnejšie a uskutočňujú 

ho jednotliví personalisti. Ich úlohou je zabezpečiť tento proces hlavne po administratívnej 

stránke a posúdiť, či zodpovedajú základným stanoveným požiadavkám. Druhé kolo je 

zamerané na odbornú stránku uchádzačov. Zúčastňujú sa ho manažéri jednotlivých 

oddelení.  

 

  Úlohou personalistov je vopred stanoviť presný dátum, kedy bude uzávierka 

odpovedí na konkrétne ponuky pracovných pozícií. Až v tento deň môžu zhromaždiť 

a usporiadať všetky potrebné dokumenty, ktoré získali k dispozícii od uchádzačov. To je 

základom pre predvýber zamestnancov, ktorý pozostáva z posúdenia jednotlivých 

životopisov. Získavajú a porovnávajú sa tu základné informácie o jednotlivých  

kandidátoch.  

 

  V prvom rade personalisti porovnávajú zhodu požadovaných kritérií s obdržanými 

životopismi. Najdôležitejšie kritéria  pre posudzovanie sú:  

 dosiahnuté vzdelanie, 

 jazykové schopnosti (anglický jazyk, nemecký jazyk), 

 prax,  

 znalosť požadovaných programov a práca s PC. 

 

  Na základe informácií v štrukturovanom životopise personalisti rozdelia všetkých 

uchádzačov do dvoch skupín. 

• vhodní uchádzači, 

• nevhodní uchádzači ( tých zamietnu rovno). 

 

  Uchádzači, ktorí nesplňujú základné špecifické podmienky pre výkon daného 

pracovného miesta sú vyradení. Dôležitá je spätná väzba, ktorú poskytujú personalisti 

s odôvodnením, že nemajú pre daného kandidáta žiadnu vhodnú pozíciu. 

 
Prvé kolo (administratívne) 

 

  Prvý pohovor robia sami personalisti a ich úlohou, je zistiť, či daný kandidát má 

predpoklady k tomu, aby postúpil do druhého a zároveň posledného výberového kola. 

Personalista zisťuje hlbšie informácie, ako jeho doterajšia prax, stupeň znalosti angličtiny 
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a znalosť informačných technológií. Personalista taktiež zisťuje, aká je motivácia daného 

pracovníka. Často sa skúma i skutočnosť, prečo daný kandidát opustil predchádzajúce 

zamestnanie, a čo očakáva od ponúkaného pracovného miesta. Pre prácu IT pracovníkov je 

veľmi dôležitá tímová práca. Preto je nevyhnutnosťou, aby bol každý uchádzač tímový 

hráč a vedel spoločne pracovať na pridelených projektoch. 

 

  Odborné testy konštruujú manažéri jednotlivých oddelení. Zostrojené sú 

v angličtine a sú zamerané na rôzne oblasti IT. Ak sa personalista rozhodne, že by sa daný 

uchádzač mohol hodiť na konkrétnu pozíciu, pozve ho do druhého kola. Personalisti 

nezodpovedajú za výber vhodného zamestnanca. Celková doba trvania prvého kola je  

približne 45 minút. Personálne oddelenie informovalo   každého uchádzača o výberovom 

konaní približne do piatich dní od podania CV. 

 

Druhé kolo (odborné) 

 

  Kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola svedčia o tom, že zodpovedajú 

základným všeobecným požiadavkám. V druhom kole však musia preukázať svoju 

odbornú znalosť. Snahou je zistiť ich stupeň požadovanej odbornej znalosti.  Výhodou je, 

že na druhom kole sa zúčastňuje manažér oddelenia, ktorý daného človeka potrebuje, aby 

obsadil voľné pracovné miesto vo svojom  tíme. Prítomní sú aj iní manažéri a môže sa stať, 

že to môže byť i konkrétny špecialista. 

 

  Keďže druhé kolo je posledné a zároveň najdôležitejšie, prikladá sa mu obrovská 

váha. Personalista pozval každého uchádzača do druhého výberového kola na vopred 

stanovenú hodinu. Pozvánka bola odoslaná v dostatočnom predstihu. Túto lehotu sa Tieto 

Czech s.r.o. snaží dodržiavať. Druhé kolo nie je striktne časovo ohraničené. Pohybuje sa 

najčastejšie v rozmedzí do 60 minút. Ak je povaha pracovného miesta náročnejšia, dĺžka 

pohovoru sa môže predĺžiť. Celý výberový interview vedie daný manažér, ktorý kladie i 

odborné otázky. Niekedy môžu klásť dotazy i iní zúčastnení odborníci alebo manažéri. 

 

  Jednotliví manažéri majú k dispozícii základné informácie a zápis (formulár) 

z prvého kola. Niekedy vznikne situácia, že druhé kolo sa opakuje. Stáva sa to len vtedy, 

ak manažér z iného oddelenia prejaví záujem, že by sa mu daný uchádzač mohol do tímu 

hodiť. Tento nový manažér si potom preberá všetky podklady, ktoré získali na výberovom 
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konaní. Personálne oddelenie ponúkne danému uchádzačovi možnosť zúčastniť sa druhého 

výberového konania ešte raz, ale na inú doporučenú pozíciu.  

 

4.7.2 Hodnotenie celkového priebehu výberového pohovoru 

 
Testovanie jazykovej zdatnosti 

  Keďže je Tieto zahraničnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v mnohých krajinách,  

väčšina informácií je uvedených v anglickom jazyku. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby 

každý zamestnanec mal jazykové schopnosti. Úroveň jazykovej zdatnosti skúma 

personalista ústne behom prvého kola. Ide hlavne o jeho pohotové reakcie na kladené 

otázky. Na tomto základe zaradia každého uchádzača do jedného z piatich stupňov. Len pri 

špecifických a významných funkciách sa vykonávajú aj písomné jazykové testy. Napr. 

u obchodníkov sa zistený stupeň znalosti anglického jazyka zaznamenáva do formulára, 

ktorý má hodnotiacu škálu od 1 – 5. 

   

Psychologické testovanie 

  Spoločnosť Tieto pre obsadzovanie bežných pozícií nevyužíva psychologické testy. 

Z tohto dôvodu ani Tieto nemá vlastného psychológa. Ak však potrebujú uchádzača, ktorý 

by zastával dôležitú manažérsku funkciu, musí absolvovať psychologický test. Výsledky 

psychologických testov majú zväčša len doporučujúci charakter a skúmajú osobné 

charakteristiky, postoje, motiváciu a temperament uchádzačov, ktorí majú záujem 

o riadiace funkcie.  

 

 

4.7.3 Štruktúra druhého výberového pohovoru  

 
  Na to, aby bol celkový priebeh výberového pohovoru efektívny a nebol chaotický, 

je nutné sa naň vopred pripraviť. Či už v charaktere jeho štruktúry alebo prípravou 

konkrétnych otázok, ktoré sú položené všetkým kandidátom. Zmyslom je zabezpečiť 

objektívnosť a dobrú porovnateľnosť jednotlivých kandidátov. Každý výberový rozhovor 

prechádza troma fázami.  
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  V prvej fáze manažéri zámerne začínajú rozhovor na neutrálnu tému, s cieľom 

navodiť príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Následne sa  obe strany predstavia a oboznámia 

sa s cieľom rozhovoru. Manažér konkrétneho oddelenia popíše dané voľné pracovné 

miesto.  

 

  Druhá časť je označovaná ako jadro, pretože sa tu získajú najdôležitejšie odborné 

informácie a fakty o danom kandidátovi. Uchádzač odpovedá na konkrétne odborné dotazy 

a preukazuje svoju odbornosť. Manažéri hodnotia výsledky odborných testov a preberajú 

postup práce a rozhodujú, či je kandidát dostatočne kvalifikovaný na obsadenie daného 

pracovného miesta. Význam sa prikladá i tomu, či je jednotlivý uchádzač schopný 

zapadnúť do tímu, a spoločne v ňom pracovať na pridelených úlohách. Vo svete IT 

dochádza k neustálym zmenám a novinkám. Preto každý jeden kandidát musí byť schopný 

neustále sa učiť novým veciam. 

 

  Posledná fáza je konečná, a preto je nutné rozhovor vhodne ukončiť, a dohodnúť sa 

na ďalšom postupe. Manažér zhrnie priebeh celého rozhovoru a opýta sa jednotlivých 

kandidátov, či majú nejaké otázky. 

 

 

4.8 Použitá metóda výskumu 

 
 Pre dôkladné zmapovanie situácie v oblasti získavania a výberu zamestnancov som 

sa rozhodla použiť dotazníkovú metódu. Pre túto voľbu som sa rozhodla hlavne preto, že 

mi umožní osloviť veľký počet respondentov v pomerne krátkom čase. Údaje vlastne 

získam prostredníctvom písomne formulovaných otázok. Obrovskou výhodou dotazníku je 

jeho anonymita. Vďaka tomu získam dostatok relevantných informácií o spokojnosti 

zamestnancov s celkovým priebehom  pracovného pohovoru. Ďalším významným zdrojom 

potrebných informácií boli odborné konzultácie s personalistkou Ing. Kramářovou, ktorá 

mi zabezpečila pre získanie hlbších a širších informácií i takzvané „koliečko na HR“. 

 

 Aby som si zabezpečila čo najpresnejšie  a najvýstižnejšie informácie, rozhodla 

som sa použiť v dotazníku uzatvorené i otvorené otázky. Tie sú formulované tak, aby 

jednotliví zamestnanci mohli vyjadriť svoj vlastný názor bez toho, aby mali možnosť 
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vybrať si len jednu z ponúknutých možností. Celkovo je v dotazníku otvorených otázok 

šesť. Som presvedčená, že z otvorených otázok môžem získať viacero osobných postojov 

a názorov, ako len z uzatvorených otázok. Je tu však väčšie riziko, že niektorí zamestnanci 

nebudú chcieť odpovedať na niektoré otvorené otázky. 

 

Dotazníkový prieskum som uskutočnila na začiatku marca 2010. Vďaka tomu som 

získala väčší časový interval na jeho spracovanie. Dotazník som rozdala so súhlasom 

pridelenej personalistky 45 zamestnancom, ktorí v Tieto pracujú menej ako šesť mesiacov. 

Z tohto počtu sa mi vrátilo 37 vyplnených dotazníkov. Hlavným dôvodom výberu 

uvedených respondentov bolo, že si tak zabezpečím kvalitnejšie a reálnejšie podklady 

získané z dotazníku. Keďže je dotazník zameraný na zistenie spokojnosti zamestnancov 

s pracovným pohovorom, bolo vhodné zvoliť si práve takúto vzorku respondentov, ktorí si 

ešte pamätajú absolvovaný pohovor čo najlepšie. Domnievam sa, že informácie, ktoré by 

som získala od zamestnanca, ktorý pracuje v Tieto už pár rokov, by nemuseli byť tak 

presné, ako od novo prijatých zamestnancov, ktorí majú pracovný pohovor ešte čerstvo 

v pamäti.  

 

 Celkovo dotazník obsahuje 19 otázok, ktoré sa delia na dve oblasti. Práv časť je 

kvalitatívna a pozostáva zo 16 otázok, ktoré sa zameriavajú na oblasť spokojnosti 

zamestnancov s absolvovaným výberovým pohovorom. Druhá časť je označovaná ako 

kvantitatívna, pretože pozostáva z 3 všeobecne zameraných otázok.  

   

 Obsah kvalitatívnej časti: 

 

 najčastejšie zdroje  pre získavanie informácií o voľných pracovných miestach, 

 spokojnosť, poprípade nespokojnosť s množstvom a kvalitou získaných informácií 

z inzercie, 

 pozitívny, alebo negatívny dojem z ponuky pracovného miesta, 

 chýbajúce informácie v ponuke PM, 

 druh prípravy na pracovný pohovor, 

 chovanie a pripravenosť účastníkov výberového  riadenia, 

 celková spokojnosť zamestnancov s priebehom pracovného pohovoru, 
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 možnosť dostatočného priestoru na prípadné otázky uchádzača, 

 možné oblasti skvalitnenia a zlepšenia výberového pohovoru. 

 

Po kvalitatívnej časti zamestnanci odpovedia na tri všeobecné otázky, v ktorých 

zisťujem pohlavie, vekové zaradenie zamestnancov a stupeň dosiahnutého vzdelania. Celý 

dotazník je uvedený v Prílohe č. 2. 

 

 

4.9 Analýza dotazníkového šetrenia 

 
   V spolupráci s pridelenou personalistkou som uskutočnila analýzu spokojnosti 

zamestnancov s celkovou spokojnosťou s absolvovanými pracovnými pohovormi v Tieto. 

Šetrenie som uskutočnila na zamestnancoch, ktorí pracujú v Tieto Czech s.r.o. do šiestich 

mesiacov. Dôvodom je fakt, že zamestnanci, ktorí pracujú v uvedenej spoločnosti dlhšie,  

si už nemusia na niektoré skutočnosti uvedené v dotazníku pamätať. Takto získané 

informácie mi poslúžia na celkové zhodnotenie postojov zamestnancov k prijímacím 

pohovorom. Jednotlivé odpovede na otázky znázorním graficky, aby som dosiahla lepší 

prehľad zistených skutočností.  

 

 

4.9.1 Kvantitatívne šetrenie zamestnancov v Tieto Czech s.r.o. 

 

Štruktúra oslovených respondentov 

 

Na  základe získaných a spracovaných výsledkov mi vyplynuli nasledujúce údaje.  

Mužov bolo 24, čo znamená 65% respondentov a žien 13, a to zodpovedá 35%.  
Graf 4.1 Štruktúra respondentov podľa pohlavia (v %) 
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Štruktúra dotazovaných zamestnancov  podľa vekového zaradenia 

 

Uvedený graf znázorňuje vekovú štruktúru zamestnancov zamestnaných do 6 

mesiacov. Na základe vnútrofiremných údajov, ktoré som získala, pracuje v Tieto celkovo 

mladý dynamický kolektív, pretože celkový vekový priemer dosahuje len 32 rokov. 

O nízkom vekovom priemere svedčí i nasledovné vekové zadelenie dotazovaných  

zamestnancov.  Až 43% respondentov je vo vekovom rozmedzí 26-30 rokov  a 35% 

zamestnancov je vo veku medzi 18-25 rokov. Celkovú vekovú štruktúru dotazovaných 

znázorňuje nasledujúci graf. 

Graf 4.2 Štruktúra oslovených podľa vekového zadelenia  (v %) 
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Štruktúra zamestnancov  podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 

 

 Graf 4.3 znázorňuje, aký je stupeň  vzdelanosti oslovených zamestnancov. Výsledky 

sú viac než uspokojivé, pretože vzdelanostná úroveň zamestnancov je na pomerne vysokej 

úrovni. Takmer polovica (až 46%) dotazovaných má vysokoškolské vzdelanie. Ďalej 

nasledovali respondenti s maturitou (35%), a napokon zamestnanci, ktorí majú vyššie 

odborné vzdelanie (16%). 

Graf 4.3 Štruktúra oslovených podľa dosiahnutého vzdelania (v %) 
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4.9.2 Kvalitatívne šetrenie  dotazovaných zamestnancov v Tieto Czech s.r.o. 

 

Dôvod reakcie na pracovnú ponuku v spoločnosti Tieto  

Otázka č. 1 – Prečo Vás oslovila práve pracovná ponuka spoločnosti Tieto Czech? 

 Viac než polovica zamestnancov uviedla, že hlavným dôvodom reakcie na ponuku 

bola možnosť kariérneho rastu a tímovej práce. Druhým najčastejšie uvádzaným dôvodom 

bolo dobré meno spoločnosti. I na tomto výsledku vidieť, že Tieto si v ČR za pomerne 

krátku dobu vybudovala skutočne dobrý image. Niektorí zamestnanci uviedli, že pre nich 

bol najdôležitejší fakt, že Tieto je medzinárodná spoločnosť, a tak môžu využívať a 

rozvíjať svoje jazykové dovednosti, predovšetkým angličtinu. Len pre niekoľkých 

zamestnancov bol najdôležitejší fakt, že v Tieto pracuje mladý kolektív, a len pár 

zamestnancov uviedlo, že sa môžu naučiť niečo nové, ale popri tom rozvíjať i svoje staré 

vedomosti. 

 

 

Zdroje získania informácií o voľnom pracovnom mieste 

Otázka č. 2 – Z akého zdroja ste sa dozvedeli o ponuke voľného pracovného miesta  

v spoločnosti Tieto? 

 Graf 4.4 poukazuje na najčastejšie zdroje informácií o pracovných miestach, ktoré 

oslovili zamestnancov. Táto otázka mi pomohla získať odpoveď i na moju  podotázku, 

ktorá vyjadruje, ktorý zdroj je najefektívnejší pre inzerovanie. Takmer polovica 

respondentov (49%) uviedla ako najhlavnejší zdroj doporučenia priateľov. Druhým 

najvýznamnejším zdrojom (30%) bola inzercia na stránke Tieto.cz. Nezanedbateľný zdroj 

nie je ani inzercia na pracovných portáloch. Jeden respondent uviedol, že o ponuke 

pracovného miesta sa dozvedel z inzercie na vlakovom nádraží.  

Graf 4.4 Zdroje získavania informácií o voľnom pracovnom mieste (v %) 
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Celkový dojem zamestnancov z inzercie pracovného miesta 

Otázka č. 3 – Aký celkový dojem vo Vás zanechala ponuka (inzercia) voľného pracovného 

miesta? 

 Nasledujúci graf  poukazuje na celkový dojem,  ktorý v zamestnancoch vzbudila 

inzercia daného pracovného miesta. Celkový dojem zahŕňa formu inzercie, štylizáciu, 

dostatok informácií, úprava inzerátu, pozitívne ladenie a mnoho ďalšieho. Všetci 

zamestnanci uviedli, že inzercia v nich zanechala pozitívny dojem. 

Graf č. 4.5 – Názor zamestnancov na celkový dojem z inzercie PM  (v %) 
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Spokojnosť zamestnancov so získanými informáciami 

Otázka č. 4 – Boli ste spokojný/á s množstvom a kvalitou získaných informácií v ponuke 

pracovného miesta? 

 Graf č. 4.6 znázorňuje, ako boli zamestnanci spokojní s množstvom a kvalitou 

informácií, ktoré im boli ponúknuté. Či obdržali všetky potrebné údaje, ktoré potrebovali 

získať o danom pracovnom mieste. Až 65% respondentov uviedlo, že boli celkom spokojní 

a len 19% bolo veľmi spokojných. Až šiesti respondenti uviedli, že boli skôr nespokojní. 

 

Graf č. 4.6 – Spokojnosť pracovníkov so získanými informáciami  (v %) 
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Údaje, ktoré v ponuke PM chýbali 

Otázka č. 5 – Uveďte, ktoré pre Vás dôležité údaje ste v ponuke postrádali? 

 V tejto otázke som sa snažila zistiť, aká je kvalita inzerátu alebo ponuky PM. 

Zamerala som na to, či personalisti uvádzajú všetky podstatné údaje a informácie, ktoré sú 

pre uchádzača dôležité. Cieľom bolo zistiť, ktoré údaje personalisti v ponuke neuvádzajú, 

ale pre uchádzačov sú dôležité. Zistila som, že viacerým zamestnancom chýbal údaj 

o výške mzdy a informácie o pružnosti pracovnej doby. Niektorí zamestnanci by naopak 

ocenili uvedenie kompletnej náplne práce. Len dve uchádzačky uviedli, že im chýbal údaj 

o tom, že šlo len o zástup za materskú dovolenku. 

 

 

Obdržanie pozvánky na pracovný pohovor 

Otázka č. 6 – Za ako dlho od zaslania životopisu Vás personálne oddelenie kontaktovalo? 
  
 Cieľom nasledujúcej otázky bolo zistiť, či si spoločnosť plní svoju povinnosť 

a odosiela pozvánky na pracovný pohovor v dostatočnom predstihu. V praxi sa uplatňuje, 

že by to malo byť aspoň týždeň vopred, aby mal uchádzač dostatok času sa na pracovný 

pohovor pripraviť. Viac ako polovica (51%) respondentov bolo  kontaktovaných do piatich 

pracovných dní. Len necelých 20% bolo kontaktovaných do troch pracovných dní a 25% 

zamestnancov uviedlo, že boli kontaktovaní až do desiatich pracovných dní. 

Graf 4.7 – Doba obdržania pozvánky na pracovný pohovor  (v %) 
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Príprava uchádzača na pracovný pohovor  

Otázka č. 7 – Venovali ste pozornosť príprave na výberový pohovor? Ak áno, tak akú? 
 
 Graf č. 4.8 znázorňuje, či uchádzači venujú určitú pozornosť príprave na pracovný 

pohovor. Väčšina uchádzačov (až 46%) si vyhľadávala informácie o spoločnosti Tieto.  
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Mnoho uchádzačov (38%) si však zisťovalo i všetky dostupné informácie o pracovnom 

mieste, o ktoré sa uchádzali. Len 8% venovalo pozornosť vlastnej sebaprezentácii.  

Graf 4.8 – Druh prípravy na pracovný pohovor  (v %) 
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Chovanie členov výberovej komisie 

Otázka č. 8 – Ako na Vás pôsobilo chovanie účastníkov pohovoru zo strany firmy?  

 Touto otázkou som sa snažila vystihnúť pocity a názory zamestnancov na chovanie 

členov výberovej komisie. Tu mali zamestnanci možnosť vyjadriť svoj subjektívny názor. 

Najčastejšie uvádzali, že chovanie účastníkov pohovoru hodnotia kladne. Personalisti 

jednali  na profesionálnej úrovni, a s dobrým vystupovaním. Niektorí uviedli, že 

personalisti na nich pôsobili len priemerne, až obstojne.  

 

 

Pripravenosť účastníkov výberovej komisie 

Otázka č. 9 – Boli jednotliví účastníci výberového riadenia dostatočne pripravení 

a kvalifikovaní? 

  V tejto otázke by som chcela poukázať na fakt, či sú personalisti dostatočne 

vyškolení a pripravení na daný výberový pohovor. Či mali vopred pripravený postup 

priebehu pohovoru, a či ho viedli  vhodným smerom. Približne polovica (49%) uviedla, že 

boli určite spokojní. Väčšina sa domnieva, že jednotliví personalisti pôsobili a vystupovali 

na odbornej úrovni. Našli sa však i takí, ktorí sa domnievajú, že personalistom chýbala 

kvalifikovanosť. 
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Graf 4.9 -  Pripravenosť a kvalifikácia účastníkov výberovej komisie  (v %) 
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Spokojnosť s priebehom výberového pohovoru 

Otázka č. 10 –  Bol/a ste spokojný/á s celkovým priebehom a formou výberového riadenia? 
 
 Graf č. 4.10 vyjadruje, aká je úroveň spokojnosti, či nespokojnosti zamestnancov 

s celkovým priebehom  pracovného pohovoru. Väčšina (51%) respondentov uviedlo, že 

boli veľmi spokojní, 38% poznamenalo, že boli len celkom spokojní a 11% boli skôr 

nespokojní.  

Graf 4.10 -  Celková spokojnosť s priebehom pracovného pohovoru (v %) 
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Príčiny nespokojnosti s pracovným pohovorom 

Otázka č. 11 – Ak Vám niečo prekážalo, čo bolo príčinou Vašej nespokojnosti? 

 Táto otázka je zámerne otvorená, pretože každému zamestnancovi môže prekážať 

niečo iné. Pokúsila som sa zistiť čo najviac možných nedostatkov, ktoré sa v pracovných 

pohovoroch vyskytujú. Respondenti najčastejšie uvádzali, že celkový priebeh pracovného 

pohovoru bol dlhý. Len niektorým prekážal čas pracovného pohovoru, pretože sa im to 

zdalo skoro ráno a niekoľkí poznamenali, že na prvom pracovnom pohovore obdržali málo 

technických informácií. 
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Náročnosť a odbornosť praktickej časti výberového pohovoru 

Otázka č. 12 – V prípade, že ste absolvovali odborné testy, odpovedzte na nasledujúcu 

otázku. Ako by ste z hľadiska náročnosti a odbornosti zhodnotili praktickú časť výberového    

pohovoru? 

 Graf č. 4.11 vyjadruje postoje  zamestnancov k praktickej časti výberového 

pohovoru. Mohli vyjadriť svoj názor na obtiažnosť , či jednoduchosť praktickej časti. Až 

86% si myslí, že odborné testy boli skôr náročné. A len 14% sa domnieva, že praktická 

časť  PP bola veľmi náročná. Ani jeden respondent neuviedol, že by sa mu zdal pracovný 

pohovor jednoduchý. 

Graf 4.11 – Postoje zamestnancov k praktickej časti výberového pohovoru (v %) 
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Kladenie otázok personalistkami 

Otázka č. 13 – Položili Vám personalisti nevhodné alebo nepríjemné otázky? 

Cieľom tejto otázky bolo zistiť, či sú personalisti dostatočne vyškolení na to, aby 

vedeli klásť otázky, na ktoré potrebujú zistiť odpovede, a či nekladú nevhodné otázky. 

Všetci respondenti uviedli, že im neboli položené žiadne nevhodné otázky. 

Graf 4.12 – Výskyt nevhodných otázok v pracovnom pohovore (v %) 
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Priestor pre prípadné otázky a dotazy  

Otázka č. 14 -  Bol Vám poskytnutý dostatočný priestor pre Vaše prípadné otázky? 

 Graf č. 4.13 vyjadruje postoje zamestnancov, či si myslia, že im bol poskytnutý 

dostatočný časový priestor na to, aby mohli predniesť svoje prípadné otázky alebo dotazy. 

Je dôležité, aby mal každý uchádzač vo všetkom jasno a nemal žiadne nezodpovedané 

otázky. Celkovo zhruba trištvrte respondentov sa domnieva, že dostali dostatočný časový 

priestor na prípadné otázky. Zvyšných 22% sa domnieva, že im nebol poskytnutý taký 

časový priestor, aký by si predstavovali. 

Graf 4.13 – Časový priestor pre prípadné otázky (v %) 
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Možnosti pre skvalitnenie výberového pohovoru 

Otázka č. 15 – Čo by sa dalo podľa Vášho názoru v priebehu celého výberového pohovoru 

zlepšiť alebo skvalitniť? 

 I táto otázka bola formulovaná zámerne otvorene, pretože každý jeden zamestnanec 

môže mať odlišný názor na možnosti vylepšenia alebo skvalitnenia výberového pohovoru. 

Väčšina dotazovaných uviedlo, že by personalisti mohli viac predstaviť pracovnú pozíciu, 

o ktorú sa jedná. Mnohí taktiež uviedli, že by určite doporučili skrátiť proces výberového 

pohovoru. Niekoľkí dokonca uviedli, že by ich viac oslovilo, keby sa na pracovnom 

pohovore viac prezentovala firma, poprípade by mohli ukázať oddelenie, kde by 

potenciálny uchádzač neskôr pracoval.  

 

 

Priebeh pracovného pohovoru podľa predstáv 

Otázka č. 16 – Splnil výberový pohovor všetky Vaše očakávania, ktoré ste mali? 

 Cieľom tejto otázky bolo poskytnúť dostatočný priestor na to, aby mohli vyjadriť 

svoj vlastný názor na to, či absolvovaný pracovný pohovor splnil všetky ich očakávania, 

s ktorými na pracovný pohovor šli. Väčšinou uviedli, že boli čiastočne splnené ich 
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očakávania a čakali dokonca PP na horšej úrovni. Len piati dotazovaní uviedli, že neboli 

splnené všetky ich očakávania, ktoré od pracovného pohovoru očakávali. 

 

 

4.10 Celkové zhrnutie analytických poznatkov 

 
Úlohou kvantitatívnej časti bolo zistiť všeobecné informácie, ktoré sa týkajú 

personálnej štruktúry v spoločnosti Tieto Czech s.r.o. Jednotliví respondenti odpovedali na 

tri všeobecné otázky, ktoré sa týkali ich pohlavia, veku, ale i stupňa dosiahnutého 

vzdelania. Keďže všetci oslovení respondenti pracujú v Tieto len do 6 mesiacov, nebolo 

možné zisťovať údaje, ktoré by sa týkali počtu odpracovaných rokov v uvedenej 

spoločnosti. 

 

 Na základe spracovaných a vyhodnotených údajov som zistila, že potenciálnych 

uchádzačov oslovuje predovšetkým možnosť kariérneho rastu, ale i možnosť tímovej 

práce. Väčšina uchádzačov si teda plne uvedomuje, že vo veľkej a prosperujúcej firme 

majú oveľa reálnejšiu možnosť kariérneho rastu. Obrovský význam prikladajú uchádzači 

i tomu, že Tieto má dobrý image nielen v ČR, ale i v celosvetovom meradle. Súčasní 

zamestnanci sú spokojní, a i preto šíria dobré meno spoločnosti. Svedčí o tom i fakt, že 

najčastejší zdroj, z ktorého sa uchádzači dozvedajú o ponuke PM sú práve súčasní 

zamestnanci, ktorí oslovujú svojich známych. Ďalším významným zdrojom, ktorý 

poskytuje uchádzačom informácie o voľných pracovných miestach je inzercia na stránke 

Tieto.cz. Z uvedeného taktiež vyplynulo, že celkový dojem z inzercie  uchádzači 

ohodnotili kladne. 

 

 Prevažná časť pracovníkov bola s kvalitou získaných informácií z inzercie len 

celkom spokojná. Táto situácia nabáda zamyslieť sa nad skutočnosťou, čo bolo príčinou 

ich miernej spokojnosti, a prečo boli niektorí zamestnanci viac menej nespokojní. 

Dôvodom je skutočnosť, že prevažná časť uchádzačov postrádala v inzercii údaje týkajúce 

sa približnej výšky mzdy, ale i  informácie, z ktorých by sa dozvedeli, aká je zmenná 

prevádzka. 

 

 Ďalšou oblasťou, ktorú som sa rozhodla preskúmať bolo kontaktovanie uchádzačov  

zo strany firmy. Zistila som, že Tieto sa snaží plniť si svoju povinnosť a kontaktovala 
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takmer polovicu respondentov do piatich pracovných dní. Chcela by som poukázať i na 

zistený údaj, ktorý vypovedá o tom, že až štvrtina uchádzačov bola kontaktovaná do 

desiatich pracovných dní. Predpokladám, že toto číslo sa bude zvyšovať, pretože je  

vhodné, aby sa počet personalistov v blízkej dobe zvýšil. Momentálne pripadá na jedného 

personalistu viac než  150 zamestnancov, čo je pomerne vysoké číslo. 

 

 Väčšina uchádzačov sa na pracovný pohor pripravovala, pretože boli o dátume jeho 

konania vopred upozornení. Najčastejšie si vyhľadávali informácie, ktoré sa týkali 

spoločnosti Tieto, ale i daného pracovného miesta. Prekvapil ma údaj, že vlastnej 

sebaprezentácii sa venovalo minimum uchádzačov. 

 

 Zaujímala som sa taktiež o to, ako by hodnotili chovanie účastníkov pohovoru 

jednotliví uchádzači. Zo spracovaných informácii vyplynulo, že ich chovanie 

a vystupovanie bolo na pomerne profesionálnej úrovni, našli sa však i takí, ktorí sa 

domnievajú, že celkové vystupovanie bolo len priemerné. To bolo i príčinou toho, že 

takmer dvadsať percent uchádzačov bolo nespokojných s kvalifikáciou personalistov. Táto 

skutočnosť by určite nemala ostať bez povšimnutia.  

 

 Ďalej som zistila, že takmer polovica zamestnancov je veľmi spokojných 

s celkovým priebehom pracovného pohovoru. Sú však i takí zamestnanci, ktorým niečo 

prekážalo. Hovorí sa koľko ľudí, toľko chutí, a toto pravidlo platí i v tomto prípade. Medzi 

najčastejšie dôvody nespokojnosti patrila príliš dlhá doba pracovného pohovoru, čas, na 

ktorý bol PP dohodnutý, ale i nedostatok  technických informácií.  

 

 V rámci praktickej časti pracovného pohovoru som sa snažila zistiť postoj 

zamestnancov k odborných testom. Takmer všetci sa zhodli na tom, že testy sú pomerne 

náročné. Vzhľadom k tomu, že na PP personalisti kladú množstvo otázok, aby čo najlepšie 

spoznali uchádzača, môže sa stať, že niektoré otázky sú pre uchádzača nevhodné, alebo 

nepríjemné. Jednoznačne vyplynulo, že žiadne nevhodné otázky behom PP nezazneli. 

 

 Dôležitá je i spätná väzba, ktorú musia personalisti zabezpečiť. Cieľom je, aby ani 

jeden kandidát neodchádzal z PP s nejasnosťami, alebo nezodpovedanými otázkami. 

Takmer štvrtina  zamestnancov sa domnieva, že im nebol poskytnutý dostatočný priestor 
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na ich prípadné otázky alebo dotazy. Myslím si, že i tieto zistené údaje svedčia o tom, že je 

treba venovať oveľa viac priestoru uchádzačom, aby mohli klásť svoje prípadné otázky. 

 

 Snažila som sa zistiť subjektívny názor jednotlivých uchádzačov na možnosti 

zlepšenia priebehu pracovného pohovoru. Väčšina by privítala lepšiu prezentáciu daného 

pracovného miesta, pretože informácie z inzercie boli nedostačujúce. Niektorým 

zamestnancov prekážala dĺžka PP, a doporučili by ju skrátiť. Zaujímavý bol i návrh, aby 

boli uchádzačom predstavené oddelenia, kde by pracovali. V konečnom dôsledku 

zamestnanci uviedli, že pracovný pohovor splnil ich očakávania. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENIA 

 

  Vďaka údajom, ktoré som získala z anonymného dotazníkového šetrenia, ale 

i z odborných konzultácií s personalistkou, sa pokúsim navrhnúť na zistené problémové 

oblasti riešenia, ktoré by mohli prispieť k skvalitneniu celého systému získavania a výberu 

zamestnancov.  

 

  Spozorovala som viacero menších nedostatkov, ktoré si nevyžadujú žiadnu 

radikálnu zmenu, pretože spoločnosť Tieto má veľmi dobre prepracovaný celý systém od 

získavania, až po samotné prijatie zamestnancov. Budem sa snažiť navrhnúť také 

doporučenia, ktoré by mohli pomôcť k odstráneniu zistených menších nedostatkov. 

 

  Hlavné oblasti, na ktoré by som chcela poukázať, sa týkajú inzerovania pracovných 

miest a údajom v nich obsiahnutých, doba kontaktovania jednotlivých uchádzačov, 

chovanie účastníkov PP, zjednávanie času, v ktorom sa PP uskutoční, zväčšenie časového 

priestoru, na prípadné otázky, možnosti a nápady na zlepšenie celého priebehu výberového 

pohovoru. 

 

  Na základe získaných skutočností sa pokúsim navrhnúť také riešenia, ktoré by boli 

realizovateľné, prospešné, a hlavne efektívne pre ďalší celkový systém získavania a výberu 

zamestnancov.  

 

5.1 Efektívnejšie a objektívnejšie hodnotenie uchádzačov 

 

Personalisti testujú ústne jazykovú zdatnosť každého jedného uchádzača. Úroveň 

jeho znalosti je zaradená do jedného z piatich stupňov. Keďže sa Tieto zaoberá IT, 

doporučila by som zaviesť odborné testy na každú pracovnú pozíciu, pretože na niektorých 

pozíciach sa odborné testy nerobia. Domnievam sa, že personalistkám by veľmi uľahčilo 

prácu, keby mali pripravený hodnotiaci formulár i na zistenie odbornej zdatnosti. 

Zabezpečila by sa tým lepšia objektívnosť pri hodnotení. Odpovede jednotlivých 

uchádzačov by sa zaznamenávali do spomínaného hodnotiaceho formulára. Bolo by to pre 

účastníkov výberovej komisie obrovskou pomôckou pri posudzovaní jednotlivých 

kandidátov. Mohli by taktiež využiť hodnotiacu škálu 1 – 5 (najvhodnejší), alebo i slovné 

hodnotenie. Hodnotiaci záznam by obsahoval kritéria pre hodnotenie odborných testov, 
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ako je napr. znalosť práce s PC, znalosť a prax v databáze, znalosť javy, SQL, C++, 

ovládanie programovacích jazykov. Je nutné brať na zreteľ, že hodnotiace formuláre sa pre 

zamestnancov v rôznych roliach môžu líšiť. Ešte efektívnejšie sa mi javí z môjho pohľadu 

využívanie elektronického hodnotiaceho formulára, ktorý by odbúraval fyzické 

papierovanie testov, ktoré sa momentálne využíva. Personalistky by uvítali, keby mali 

každá k dispozícii notebook na elektronické vyplňovanie testov i navrhnutých formulárov. 

 

5.2 Zefektívnenie práce personalistov 

 

   Na základe výsledkov z dotazníka vyplynulo, že takmer štvrtina uchádzačov bola 

kontaktovaná zhruba do dvoch týždňov. Podľa môjho názoru sa priemerná doba 

kontaktovania potenciálnych uchádzačov bude len predlžovať. Usudzujem podľa toho, že 

v súčasnosti pripadá na jedného personalistu viac než 150 zamestnancov. V praxi sa často 

využíva pravidlo, že na jedného personalistu by malo pripadať zhruba 100 pracovníkov. 

Myslím si, že jednotliví pracovníci personálneho útvaru začínajú byť preťažení, pretože sa 

každý mesiac naberajú neustále noví zamestnanci. Doporučila by som, keby si Tieto 

zaviedol nástroj, ktorý by sledoval a upozorňoval personalistov, kedy im prišlo CV, a do 

kedy majú kontaktovať jednotlivých uchádzačov. 

 

5.3 Skvalitnenie ponuky (inzercie) pracovného miesta 

 

Na základe spracovaných informácii z dotazníkového šetrenia som zistila, že 

niektorí zamestnanci neboli spokojní  s množstvom a kvalitou poskytnutých informácií. 

Uchádzači by často chceli vedieť aspoň orientačnú mzdu, údaje o zmennosti práce, ale 

i údaj, o aký projekt sa bude jednať. Nie všetky spomenuté údaje sa dajú alebo môžu 

v inzercii zverejňovať. Aby sa zabezpečila stopercentná informovanosť a spokojnosť 

uchádzačov, doporučila by som v inzerátoch uviesť informáciu, že na stránke Tieto.cz je 

zriadený on-.line kontakt, kde sa okamžite dozvedia odpovede na  ich prípadné otázky 

a dotazy. Domnievam sa, že ak väčšina uchádzačov bude mať nejaké nejasnosti, obráti sa 

práve na spomínaný on-line kontakt a dá mu dokonca i prednosť pred telefonickým 

rozhovorom.  
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5.4 Zlepšenie vystupovania účastníkov zo strany firmy 

 

Časť pracovníkov si myslí, že chovanie jednotlivých personalistov je len priemerné 

alebo len obstojné. Pre zefektívnenie chovania a vystupovania jednotlivých personalistov 

by som navrhla, aby sa pravidelne zúčastňovali rôznych kurzov. Dôvodom je fakt, že sú 

denno-denne v kontakte so zamestnancami, ale i s množstvom kandidátov. Doporučila by 

som pravidelné kurzy zamerané na zlepšenie komunikácie, asertivity, personalistiky 

a osobného rozvoja, ale i angličtiny, pretože v Tieto pracujú zamestnanci rôznych 

národností. Som presvedčená, že chovanie jednotlivých personalistov sa dá vycibriť 

pomocou rôznych absolvovaných kurzov, kde získajú i návody, ako majú reagovať 

v jednotlivých situáciách.  

 

5.5 Zefektívnenie priebehu celého procesu výberového riadenia 

 

Je vhodné zamyslieť sa i nad skutočnosťou, prečo sú niektorí zamestnanci skôr 

nespokojní s priebehom výberového riadenia. Zo spracovaných informácii som zistila, že 

niektorí zamestnanci by privítali, keby bol pracovný pohovor  v rozmedzí 20-30 min, 

pretože sa im zdal príliš zdĺhavý, a preto na nich pôsobil stresujúco. Štandardná doba 

pracovného pohovoru je zhruba 45 min, a myslím si, že je to nutná doba na to, aby 

personalisti získali všetky potrebné informácie. Taktiež sa ukázalo, že časť pracovníkov 

nebola spokojná dokonca ani so stanoveným časom konania pracovného pohovoru. 

Doporučila by som preto, aby personalisti vždy, ak to bude možné, pri stanovení času 

pracovného pohovoru dali každému kandidátovi na výber aspoň z dvoch časových 

alternatív konania pracovného pohovoru. Verím, že tým by sa odbúrala zistená 

nespokojnosť, ktorá súvisí so skorou rannou dobou konania pracovného pohovoru.  

 

5.6 Skvalitnenie spätnej väzby 

 

Pre spoločnosť je veľkým prínosom, ak pozná spätnú väzbu od svojich uchádzačov. 

Takmer štvrtia oslovených respondentov uviedla, že sa domnievajú, že im nebol 

poskytnutý dostatočný časový priestor, v ktorom by si vyjasnili všetky nezrovnalosti. 

Navrhla by som, aby personalisti dali priestor na prípadné otázky po každej prebranej 

oblasti. Podľa môjho  názoru je to účinnejšie, pretože na konci pracovného pohovoru si už 

uchádzač nemusí pamätať všetky otázky, na ktoré chcel získať odpoveď.  
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5.7 Vyhodnocovanie celkovej efektívnosti 

 

 Keďže je dôležité merať celkovú efektívnosť pracovných pohovorov, je nutné 

vyhodnocovať určité ukazovatele. Zistila som, že Tieto štatisticky sleduje  len počty 

odchodov a príchodov zamestnancov, ale vôbec nesleduje ostatné dôležité ukazovatele. 

Personalisti taktiež skúmajú skutočné dôvody odchodov a príčiny nespokojnosti 

zamestnancov. Verím, že ak by si zabezpečovali vlastnú spätnú väzbu v čo najširšom 

okruhu, určite by im to pomohlo odhaliť kritické miesta v celom procese získavania 

a výbere zamestnancov. Následne by mohli na tieto úzke miesta reagovať, a snažiť sa ich 

odstrániť alebo zefektívniť. Taktiež by som doporučila skúmať a vyhodnocovať rôzne 

ukazovatele, ktoré vypovedajú veľmi veľa o celkovej efektívnosti pracovných pohovorov. 

Zaviedla by som, aby sledovali a vyhodnocovali napr.: výšku celkových nákladov na 

získavanie zamestnancov,  čas  potrebný na oslovenie, prilákanie a získanie pracovníka, 

kvalitu uchádzačov po zapracovaní, celkovú výšku nákladov vynaložených na výberové 

riadenie, ale i to, koľko stojí priemerne inzerát voľného pracovného miesta. Domnievam 

sa, že rozšírenie a inovácia doterajšieho personálneho informačného systému by bola 

obrovským prínosom pre spoločnosť, ale i pre prácu personalistov. Verím, že ak by bol 

tento program schopný slniektoré uvedené skutočnosti, určite by sa zvýšila celková  

efektívnosť persoedovať a vyhodnocovať nálnych činností. Taktiež by som doporučila, aby 

manažér hodnotil vždy po skončení adaptačného procesu výkonnosť každého jedného 

podriadeného. Zistila by sa tým spokojnosť manažéra s jednotlivými pracovníkmi, ale 

i profesionálny a vhodný výber zamestnancov, ktorých uskutočňujú personalisti. 

V konečnom dôsledku by mohli zistiť, či zamestnanci, ktorí prešli výberovým pohovorom 

sú  pre podnik naozajstným prínosom.  
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6. ZÁVER 

 
 Dnes v dynamicky sa rozvíjajúcom svete  predstavuje ľudský potenciál pre podnik 

najvýznamnejšie aktívum. Práve ľudské zdroje uvádzajú do pohybu všetky ostatné zdroje 

a ovplyvňujú i ich využívanie. Pre podnik by mali znamenať pracovníci najcennejší zdroj, 

a preto by malo byť riadenie ľudských zdrojov jadrom celého podnikového riadenia.  

 

 Základnou podmienkou pre efektívne fungovanie organizácie je dôkladné 

získavanie, výber, ale i udržanie tých najkvalifikovanejších pracovníkov. Cieľom je, aby sa 

snažili o dosahovanie vytýčených cieľov. Je dôležité, aby si firmy uvedomovali, že 

prvotnou podmienkou pre ich úspešnosť a prosperitu sú ľudské zdroje, ktoré tvoria 

stavebný kameň každej jednej firmy. 

 

 Viacerí personalisti sa zhodujú na fakte, že správny výber zamestnancov je, bol 

a taktiež vždy bude náročný a neľahký. Ľudský potenciál predstavuje pre podnik pomerne 

vysoké investície, avšak ich potenciál je pre fungovanie každej jednej firmy prioritný. 

Každá organizácia si musí uvedomiť, že ľudské zdroje predstavujú pre ňu najväčšie 

bohatstvo, ktoré musí efektívne riadiť. Základom dobrého fungovania každej jednej 

organizácie je efektívne získavanie, výber a udržiavanie si potrebných zamestnancov.  

 

 V mojej diplomovej práci som sa rozhodla venovať téme „Získavanie a výber 

zamestnancov“. Táto téma ma zaujala natoľko, že som sa ju rozhodla spracovať a bližšie sa 

s ňou oboznámiť. Verím, že mi umožní získať väčší prehľad v danej problematike, 

a v budúcnosti mi pomôže i v pracovnom živote. 

 

 Diplomová práca pozostáva celkovo z troch nadväzujúcich častí. Prvá časť je 

teoretická, po nej nasleduje analytická a posledná významná časť je návrhová. Podkladom 

pre spracovanie teoretickej časti mi poslúžili informácie, ktoré som získala na základe 

štúdia a čítania odbornej literatúry a ďalších dostupných zdrojov. Analytickú časť som 

mohla spracovať na základe viacerých konzultácií s Ing. Kramářovou, ktorá mi dohodla 

i tzv. „koliečko na HR“, ktoré mi umožnilo získať ucelený prehľad o všetkých činnostiach 

na celom personálnom oddelení. Významným zdrojom pre zistenie spokojnosti 

zamestnancov s pracovnými pohovormi, členmi výberovej komisie, i s celkovým 

priebehom PP bolo dotazníkové šetrenie. Na základe zistených menších nedostatkov 
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z konzultácií, ale i z dotazníku som sa snažila navrhnúť niekoľko doporučení, ktoré by 

mohli prispieť k zlepšeniu celého procesu výberu a získavania zamestnancov. 

 

 Cieľom diplomovej práce bolo zistiť aký prístup uplatňuje spoločnosť Tieto 

k získavaniu a výberu svojich zamestnancov. Popísala som, ako funguje celý tento proces, 

ktorý spoločnosť realizuje a uplatňuje. Najdôležitejším cieľom však bolo, pokúsiť sa 

navrhnúť možné doporučenia na riešenie problémových oblastí, vďaka ktorým by sa mohli 

odstrániť niektoré zistené nedostatky. 

 

Z podkladov z dotazníkového prieskumu, ale i z odborných konzultácií s pridelenou 

personalistkou som zistila, že spoločnosť Tieto má dobre prepracovaný systém získavania 

a výberu zamestnancov. Komplexne môžem zhrnúť, že celý systém získavania a výberu 

zamestnancov je jasne a jednoznačne stanovený, a to z hľadiska celého procesu 

i jednotlivých postupov.  

 

  Spozorovala som však menšie nedostatky, na  ktoré som sa snažila poukázať 

a navrhnúť na ne možné nápravné opatrenia. Snažila som sa ich navrhnúť tak, aby 

minimalizovali spomínané nedostatky. Jednotlivé doporučenia som navrhla na základe 

preštudovanej odbornej literatúry, viacerých konzultácií v Tieto, ale i vďaka odborným 

pripomienkam Ing. Čopíkovej.  Verím, že navrhnuté opatrenia by mohli prispieť k  

zvýšeniu spokojnosti pracovníkov s celkovým priebehom pracovného pohovoru, ale 

i k zefektívneniu celého systému získavania a výberu zamestnancov
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