








Pod�kování 
Velmi rád bych zde pod�koval Ing. Lence Švajdové za cenné rady a odborné p�ipomínky, 
kterými p�isp�la k vypracování této bakalá�ské práce.  



ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 

 Tématem bakalářské práce jsou specifika získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

v průmyslové firmě. První část se zabývá personální prací a její úlohou v organizaci. Další 

část se věnuje procesu získávání pracovníků. Na toto téma navazuje další kapitola týkající se 

zdrojů uchazečů, které se dělí na vnitřní a vnější. V závěru tato práce pojednává o samotném 

výběru zaměstnanců, jeho kritériích, fázích a metodách.  

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS  

 

 The theme of the bachelor thesis are the specifics of recruitment from internal sources 

in an industrial company. The first part is about personnel work and it’s job within an 

organisation. Following part attends to the process of employee recruitment. The next chapter 

is about sources of candidates, which are classified into internal and external. At the close, 

this thesis deals with the selection of employees itself, it’s criteria, phases and methods.   
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1. Úvod 

 

 Za téma bakalářské práce jsem si vybral specifika získávání zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů v průmyslové firmě.  

 Změny společenského a ekonomického systému, které u nás nastaly po roce 1989, 

zásadním způsobem změnily podmínky pro fungování českých firem. Změnily se nejen 

vnitřní podmínky spočívající v přechodu k systému tržní ekonomiky a z ní vyplývající 

liberalizace ekonomických principů, ale s rostoucí mírou zapojování české ekonomiky do 

mezinárodních vazeb je stále silnější vliv mezinárodního prostředí a procesů v něm 

probíhajících. 

 Zkušenosti mezinárodního managementu však prokazují, že faktory rozhodující o tom, 

která firma dosáhne špičkové úrovně nebo standardní úrovně výkonnosti, nebo která firma 

v ekonomické soutěži neuspěje, jsou výsledkem schopnosti organizace pracovat efektivně 

s lidskými zdroji. Rozhodující je schopnost zformovat lidské zdroje do podoby, která 

zabezpečí využití intelektuálního potencionálu i kreativity lidí ve prospěch splnění cílů firmy. 

[5]  

 Je to téma, které mně hodně zaujalo a postupně jsem se snažil do této problematiky 

více proniknout. Prostudování materiálů, se zaměřením na personalistiku a řízení lidských 

zdrojů a jejich postupné využití v průmyslových podnicích, mi osvětlilo tuto náročnou práci 

s lidmi, která je velmi potřebná pro kvalitní chod průmyslového podniku a existenční udržení 

se v konkurenci, která je silná a nekompromisní. 

 Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá personální 

prácí a její úlohou v organizaci. Blíže se zde také věnuji personální administrativě, řízení 

lidských zdrojů, personálním činnostem, strategiím a personálnímu útvaru. Druhá kapitola 

přibližuje téma získávání pracovníků a jak tento proces probíhá. Je zde vysvětlen také rozdíl 

mezi pojmy „nábor pracovníků“ a „získávání pracovníků“. Hlavním tématem další kapitoly je 

identifikace zdrojů uchazečů a té se týkající dělení na zdroje vnitřní a vnější. Poslední kapitola 

je věnována výběru zaměstnanců, jeho kritériím, fázím, metodám a politice. 
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2. Personální práce a její úloha v organizaci 

2.1. Personální práce 

    

          Pojem personální práce obecně vyjadřuje filozofii a přístup organizace k řízení a vedení 

lidí. V praxi se používá k označení výkonu personálních činností, které zajišťuje personalista, 

resp. personální útvar, i části náplně práce vedoucích pracovníků, když plní svou řídící funkci 

a vykonávají operativní personální činnosti ve vztahu ke svým podřízeným. 

 Význam personální práce v organizaci je vymezený především její organizační 

strukturou, jako je vytvoření pracovní funkce personalisty, zřízení personálního útvaru a jeho 

začlenění do celkové organizační struktury a postavením  personálního  ředitele v  hierarchii  

manažerů. [3]  

 Jakákoliv organizace může fungovat jen tehdy, podaří-li se shromáždit, propojit, uvést 

do pohybu a využívat:         

 a) materiální zdroje,                      

 b) finanční zdroje,                 

 c) lidské zdroje,         

 d) informační zdroje.  

 Neustále shromažďování, propojování a využití těchto čtyř zdrojů je základním 

úkolem řízení organizace. Materiální a finanční zdroje jsou sami o sobě k ničemu, jsou to 

zdroje neživé. Proto je třeba něco, co je oživí a uvede do pohybu. Tím oživovatelem a 

motorem jsou právě lidské zdroje. Ale i tento motor potřebuje pohonnou hmotu a tou jsou 

informační zdroje (v podstatě znalosti a dovednosti vybudované na základech, jimiž jsou 

schopnosti lidí). Lidské zdroje se jasně zařazují do kontextu řídících činností organizace a 

ukazují klíčový význam jejich řízení a hospodaření s nimi, tedy personální práce.  

 

Definice: 

 Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na 

vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, 

fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou práci stýká, rovněž jeho 

osobního uspokojení z vykonané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. [4] 



 

- 4 - 

 

 Personální práce je jádrem a nejdůležitější oblastí řízení organizace. V jakékoliv jiné 

oblasti řízení organizace (např. v oblasti financí, investic výroby, prodeje) nejde ani tak o 

řízení této oblasti, jako o řízení lidí zajišťujícího tuto oblast či přispívajícího ke splnění těchto 

úkolů. Základní podmínkou úspěšnosti organizace je uvědomit si hodnoty lidských zdrojů a 

jaké bohatství lidé představují a jak jejich řízení rozhoduje o úspěchu či neúspěchu 

organizace. 

 

2.2. Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů 

 

 Odborná literatura rozlišuje personální řízení na straně jedné a řízení lidských zdrojů 

jako nejnovější pojetí personální práce na straně druhé. Lze tedy konstatovat, že některé 

termíny označují rozdílné vývojové fáze, tedy rozdílné koncepce personální práce. Termíny 

personální práce nebo personalistika se používají jako nejobecnější označení pro tuto oblast 

řízení organizace.  

 

Vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení organizace: 

a) personální administrativa (správa) představuje nejstarší pojetí personální práce, které 

vnímalo tuto činnost jako službu, která v první řadě zajišťovala administrativní práce a 

administrativní procedury spojené se zaměstnáváním lidí. Toto pojetí přisuzovalo personální 

práci jen pasivní, podpůrnou úlohu. Tento systém přežívá v některých organizacích až do 

současné doby.  Jedná se o organizace s autoritativním a centralizovaným způsobem řízení, 

s nízkou mírou dělby pravomocí. 

b) personální řízení se jako koncepce personální práce začalo objevovat před druhou světovou 

válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, které měly hlavní cíl ovládnutí 

největší části trhu a eliminaci konkurence. Významnou roli hrál pečlivě vybraný, zformovaný, 

organizovaný a motivovaný pracovní kolektiv podniku. Vedení těchto podniků si uvědomilo, 

že existuje zdroj téměř nevyčerpatelný a schopen konkurenceschopnosti. Tímto zdrojem je 

člověk, lidská pracovní síla. Proto se začala prosazovat i aktivní role personální práce, tedy 

opravdivé personální řízení. Rozvíjely se metody personální práce. Útvary začaly mít 

poměrně velkou autoritu a pravomoc. Tuto zkušenost začaly přebírat jiné organizace. 

Personální práce zaznamenala velký pokrok, ale zůstala orientovaná výhradně na 

vnitroorganizační problémy zaměstnávání lidí. Málo pozornosti bylo věnováno strategickým    
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otázkám řízení pracovních sil a zaměstnanosti v organizaci. Personální práce v tomto vývoji 

měla povahu operativního řízení. 

c) řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se formovala 

ve vyspělém zahraničí v průběhu 50. a 60. let. Řízení lidských zdrojů se stává jádrem řízení 

organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech manažerů. Tímto 

novým postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako 

nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální 

práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící. 

 Odborná literatura uvádí řadu charakteristik a odlišností, avšak v podstatě se shoduje 

v tom, že řízení lidských zdrojů charakterizují a od personálního řízení odlišují znaky: 

· strategický přístup k personální práci a všem personálním činnostem (zaměření se na 

dlouhodobou perspektivu), 

· orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace, 

· personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se součástí 

každodenní práce všech vedoucích pracovníků, 

· úzké propojení personální práce se strategickými plány průmyslového podniku, 

· personální práce se stává páteří řízení průmyslového podniku, 

· vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace, 

· mimořádný důraz kladený na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj flexibilizace 

organizace a její připravenosti na změny, 

· orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků,  

· důraz na vytváření žádoucí organizační kultury a zdravých pracovních vztahů 

· vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti. [4] 

 Organizační struktura ve velkých průmyslových podnicích je natolik rozvětvena a 

komplikovaná, že si to vyžaduje velice schopného a orientovaného personálního ředitele, 

který dokonale zná problematiku podniku a je zařazen v hierarchii manažerů celého 

průmyslového podniku. Dále je nutné mít kvalitní personalisty a personální pracovníky, kteří 

tvoří dohromady personální útvar. 

 Bez tohoto dobře fungujícího týmu nemá žádný průmyslový podnik šanci přežít. Je 

samozřejmostí, že velký průmyslový podnik je velmi náročný na koordinaci a samotný chod. 

Proto i malé nedostatky personálního útvaru mohou mít nepříjemné dopady na dokonalém 

fungování průmyslového podniku.  
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2.3. Úkoly řízení lidských zdrojů 

 

 Základními úkoly řízení lidských zdrojů jsou: 

 a) usilovat o zařazování správných lidí na správná místa a snažit se, aby lidé byli 

schopni se přizpůsobit požadavkům měnicího se pracovního místa. Novější formou je „šití“ 

pracovních míst a pracovních úkolů na míru pracovníkovi. Je snahou vytvořit pro nového 

pracovníka správnou náplň práce, správné pracovní úkoly a poté optimálně využít jeho kvalit 

a schopnosti.    

 b) dokonalé využití pracovní síly v organizaci, to znamená využívat pracovního fondu 

pracovní doby a využití co nejlépe kvalit pracovníka.    

 c) zdravé mezilidské vztahy, formování týmů a efektivní styl vedení lidí v organizaci. 

 d) personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, to znamená rozvíjení osobnosti, 

pracovní schopnosti, kariérní růst, který směřuje k duševnímu uspokojení pracovníka z dobře 

vykonané práce. Zároveň se nesmí zapomenout na vytváření pozitivních pracovních a 

životních podmínek pro pracovníky. 

 e) dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnání a lidských práv. Vytvářet 

dobrou zaměstnavatelskou pověst organizace (tento úkol se objevil ve druhé polovině 90. 

letech jednak jako reakce na předcházející snahy zaměstnavatelů omezovat práva 

zaměstnanců a eliminovat odbory, které se nakonec obrátily proti nim, jako reakce na růst 

konkurence na trhu práce při získávání a udržení si těch nejlepších a nejschopnějších 

pracovníků). 

 Mezi nezanedbatelný motivační stimul v průmyslovém podniku patří zaměstnanecké 

benefity nejrůznějších typů. Všechny mají stejný cíl a to podpořit motivaci zaměstnanců a 

jejich loajalitu k zaměstnavateli, jakož přimět pracovníky k vyšším pracovním výkonům.  

 V průmyslovém podniku je snahou tyto benefity rozšiřovat a zkvalitňovat, těchto 

důvodů je víc, např.: 

· snaha o udržení si kvalitních zaměstnanců, kteří by mohli přejít ke konkurenci, a 

zároveň hledání jejích náhradníků je finančně i časově náročné, 

· spokojenost zaměstnanců, která vede k větší motivaci, pocitu sounáležitosti 

s průmyslovým podnikem a také k lepšímu výkonu, 
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· spokojený zaměstnanec nejen lépe a více pracuje, ale také vytváří v průmyslovém 

podniku dobrou atmosféru a nemá zájem odejít ke konkurenci, 

· spokojení zaměstnanci dělají podniku dobrou reklamu, proto se lépe hledají nový 

klienti či kvalitní zaměstnanci, 

· zároveň je stará známá věc, že lidé si předávají dobré zkušenosti, možná pomalu ale 

spolehlivě.  

 

2.4. Personální činnosti     

 

 Klíčovou činností je vytváření a analýza pracovních míst. Abychom mohli efektivně 

provádět všechny personální činnosti, musejí být vytvořena a definována pracovní místa. Poté 

přichází na řadu plánování potřeby pracovníků a jejich pokrytí pomocí získávání, výběru         

a přijímání pracovníků. Až potom může dojít k pracovnímu výkonu a jeho zkoumání              

a hodnocení, které je s přihlédnutím k povaze pracovních míst a práce do nich zařazené 

východiskem pro rozmísťování pracovníků, odměňování, vzdělávání, vytváření zdravých 

pracovních vztahů. Existuje tzv. zpětná vazba, kdy špatný pracovní výkon poukazuje na 

nedostatky v získávání a výběru pracovníků. Právě v průmyslových podnicích je tato situace 

komplikovanější, tím že pracovní místa jsou, ale vyžadují kvalifikovaný a kvalitní personál, 

kterého je v současné době nedostatek. Lze tedy říci, že klíčovými personálními činnostmi 

jsou vytváření a analýza pracovních míst a hodnocení pracovníků, zkoumání a hodnocení 

pracovního výkonu. Zvlášť důležité je, aby cíle a zásady uplatňované při provádění 

jednotlivých činností byly vzájemně provázány, sladěny a podporovaly se.  Personální 

činnosti představují výkonnou část personální práce.  

Můžeme také personální činnosti popsat následujícími body: 

· vytváření a analýza pracovních míst (definování pracovních úkolů a s nimi spojených 

pravomocí a odpovědnosti a spojování těchto úkolů), 

· personální plánování (plánování potřeby pracovníků v organizaci a jejího pokrytí), 

· získávání, výběr a přijímání pracovníků (příprava a zveřejňování informací o volných 

pracovních místech, příprava formulářů a volba dokumentů požadovaných od 

uchazečů o zaměstnání, shromažďování materiálů o uchazečích, zkoumání materiálů 

předložených uchazeči, předvýběr aj.), 

· hodnocení pracovníků (hodnocení pracovního výkonu pracovníka), 



 

- 8 - 

 

· rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru (zařazování 

pracovníků na konkrétní pracovní místo, jejich povyšování, převádění na jinou práci, 

přeřazování na nižší funkci, propouštění), 

· odměňování a motivování pracovníků, 

· vzdělávání pracovníků, 

· pracovní vztahy (odbory – zaměstnavatel, zaměstnanecké a mezilidské vztahy), 

· péče o pracovníky, 

· personální informační systém, 

· zdravotní péče o pracovníky (kontrola zdravotního stavu pracovníků), 

· dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnání pracovníků.   

 Snahou velkých průmyslových podniků je samozřejmě dodržování výše citovaných 

bodů personálních činností. Není to však tak jednoduché skloubit teorii s praxí. 

  Ve velkých průmyslových podnicích je větší pravděpodobnost vytváření pracovních 

míst z důvodu možnosti větších zakázek, ale na druhou stranu, když se podnik připraví o 

zakázky, je třeba rychle reagovat na vzniklou situaci, aby nebylo nutné ihned propouštět. 

Proto je nutné personální plánování. V dnešní době, kdy je práce méně než-li více, se stává 

nutností hodnotit výkon pracovníka a mít přehled o jeho znalostech a zkušenostech. Tito 

zaměstnanci, kteří ovládají více řemesel (svářeč, soustružník, brusič, atd.) se stávají tzv. 

„rezervou“ podniku při náhlé změně politiky podniku, ať už to při rozšiřování nebo snižování 

výroby.  Základním úkolem průmyslových podniků je snižovat stavy zaměstnanců a zvyšovat 

jejich produktivitu. 

 Proto je snahou zaměstnavatele zvyšovat vzdělání zaměstnanců a jejich technický růst, 

neboť technologie jde stále v před a zaměstnavatel nechce, aby jeho zaměstnanci „zakrněli“   

a zároveň nechce o své kmenové pracovníky přijít.        

 Samozřejmě jsou i takoví zaměstnanci, kteří nemají o rozšiřování své pracovní 

specializace zájem a na nové věci nestačí. Ve velkém podniku, kde je mnoho zaměstnanců se 

to řeší převedením na jiné pracovní místo, ale i to nejde stále do nekonečna a podnik je nucen 

se s takovými pracovníky rozejít. Ale ve velkém průmyslovém podniku není tak jednoduché 

propustit již nepotřebného a neperspektivního zaměstnance, neboť v těchto podnicích bývají 

silné odbory, které mají za povinnost starat se o své zaměstnance, i když někdy je to na 

pováženou. Jejich funkce je jistě důležitá, ale i ony by při svých požadavcích měly 
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respektovat aktuální stav průmyslového podniku a současný stav ekonomiky.  Dále je tady 

málo flexibilní zákoník práce, který by měl taky napomáhat těmto průmyslovým podnikům. 

 Velké průmyslové podniky mají samozřejmě i svá pozitiva vůči malým firmám, které 

si nemohou z finančních důvodů dovolit tak kvalitní zabezpečení svých zaměstnanců, jak již 

bylo jednou zmíněno např. kvalitními benefity, lékařskou péči, atd. Další velkou pomocí pro 

zaměstnance jsou někdy dobře fungující odbory, které dohlíží na dodržování zákonu v oblasti 

práce a zaměstnání.    

 

2.5. Personální strategie a personální politika 

 

 Personální strategie je determinována celkovou strategií organizace, tedy 

dlouhodobými, obecnými a komplexně pojatými cíly organizace. Sama však tvoří jádro 

strategie organizace, protože pracovníci jsou rozhodujícím zdrojem, který má organizace 

k dispozici. 

           Personální politika je systém relativně stabilních zásad, jimiž se organizace, vedení, 

personální útvar řídí při rozhodování, která se dotýkají oblasti práce a lidského činitele. Jedná 

se o soubor opatření, jimiž se subjekt personální politiky snaží ovlivňovat oblast práce a 

lidského činitele tak, aby přispívalo k efektivnímu plnění úkolů a záměrům organizace. Vždy 

musí existovat nějaký cílová představa, strategie a strategický záměr, z čehož personální 

politika vychází. Dobře zformulovaná, dlouhodobě stabilní a pro pracovníky srozumitelná, 

přijatelná personální politika má zásadní význam pro úspěšnost a dlouhodobou existenci 

organizace.[4] 

 

2.6. Strategie řízení lidských zdrojů 

 

Definice: 

Strategie řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech organizace 

v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a 

stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, 

odměňování a pracovních vztahů. Pojetí strategického řízení lidských zdrojů je odvozeno od 

pojetí řízení lidských zdrojů a strategie. Přebírá model řízení lidských zdrojů s jeho 

zaměřením na strategii, integraci a spojitost a přidává k tomu hlavní prvky strategie, tj 
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strategický záměr, na zdrojích založenou strategii, konkurenční výhodu, strategickou 

schopnost a strategický soulad. [1] 

          Stejně jako v případě personální strategie, tak i strategické řízení lidských zdrojů je 

provázáno se strategickým řízením organizace, ale je zároveň hlavním proudem. Nástrojem 

strategického řízení lidských zdrojů je strategické personální plánování. Proto musí řešit 

nejprve otázky, které jsou: 

a) Jakou podnikatelskou filozofii si chce organizace vytvořit, jaké chce mít poslání a jakou 

roli si přeje hrát na trhu nebo ve společnosti? 

b) Jakým pozitivním a negativním vnějším faktorům musí organizace čelit? 

c) Jaké jsou přednosti a nedostatky organizace? 

d) Jaké cíle chce organizace dosáhnout? 

e) Jak chce těchto cílu dosáhnout? [8] 

Z těchto otázek logicky plynou další otázky, které musí řešit strategické řízení lidských zdrojů 

nejprve: 

a) Jaké míry a souladu mezi pracovními místy a pracovníky chce organizace v budoucnu 

dosáhnout? 

b) Jaká je současná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce a osobního 

uspokojení pracovníků? 

c) Jaké změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou nezbytně nutné, 

aby bylo dosaženo žádoucího souladu mezi pracovními místy a pracovníky? 

 

Úvahy dlouhodobé strategie se ještě upřesňují: 

a) Kolik a jaký druh pracovníka bude organizace potřebovat? 

b) Jaká nabídka pracovních sil se perspektivně předpokládá v organizaci i mimo ni? 

c) Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníkův organizaci? 

[8] 

          Úkoly řízení lidských zdrojů a činnosti směřující k jejich plnění jsou záležitosti nejen 

personálního útvaru, ale také neoddělitelnou součástí práce všech vedoucích pracovníků 

organizace. Proto je důležité, aby si všichni vedoucí pracovníci i osoby připravující se na tuto 

pracovní roli osvojili nezbytné znalosti a dovednosti potřebné pro plnění personální práce.  
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          Dobře řízené organizace, které si uvědomují význam lidských zdrojů a roli všech 

vedoucích pracovníků v jejich řízení, organizují pro všechny úrovně vedoucích pracovníků 

zvláštní školení a doškolování zaměřené na personalistiku. 

 

 

2. 7. Personální útvar a význam personální práce   

                                                  

          Personální útvar je pracoviště specializované na řízení lidských zdrojů. Zajišťuje 

odbornou stránku personální práce a poskytuje v této oblasti speciální služby vedoucím 

pracovníkům všech úrovní i jednotlivým pracovníkům.   

          Personální práce v podobě řízení lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem zvyšování 

výkonnosti, konkurenceschopnosti, a tedy ekonomické úspěšnosti organizace. Zvýšená 

pozornost tomuto řízení může vést k tomu, že jedná firma má lepší hospodářské výsledky než 

druhá, ačkoliv mají stejné podmínky k podnikání. Souvisí to například: 

· s úsilím o snižování absence a zaváděním programů snižujících výdaje za 

neopracovanou dobu, 

· s přiměřeným vzděláváním a rozvojem pracovníků, 

· s uzavíráním pracovního poměru jen s těmi nejlepšími uchazeči o práci, kteří jsou 

schopni vyvíjet maximální úsilí a jsou schopni se i nadále rozvíjet, 

· s formováním takové pracovní síly organizace, která by byla dostatečná pro plnění 

úkolů, 

· s uplatňování konkurenceschopného a stimulujícího systému odměňování a 

poskytování zaměstnaneckých výhod jako faktoru vytvářející motivační prvek 

v organizaci,  

· se zaváděním pozitivním hodnot do kultury organizace a transformováním této kultury 

na kulturu vysokého výkonu. 

          Nezanedbatelný je i podíl personální práce na vytváření zdravých mezilidských a 

ostatních pracovních vztahů v organizaci, pozitivních vazeb pracovníků k organizaci, 

ztotožňování individuálních cílů s cíli organizace atd. To všechno se promítá do 

hospodářských výsledků a postavení organizace. [4] 

 

 



 

- 12 - 

 

3. Získávání pracovníků 

 

Definice: 

 Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

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

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Spočívá tedy v rozpoznání a 

vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných místech v organizaci, 

nabízení těchto volných pracovních míst (a nezřídka i v přesvědčování vhodných jedinců o 

výhodnosti práce v organizaci), v jednání s uchazeči, v získávání přiměřených informací o 

uchazečích (tyto informace budou později sloužit k výběru nejvhodnějších z nich) a 

v organizačním a administrativním zajištění všech těchto činností.[4] 

 

3.1. Nábor pracovníků vs. získávání pracovníků 

 

 Získávání pracovníků je klíčovou fázi formování pracovní síly organizace a ve velké 

míře rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude firma mít. U nás vžitý termín nábor pracovníků a 

získávání pracovníku je třeba trošku rozlišit. Zatímco nábor pracovníků znamená zpravidla 

získávání pracovníků z vnějších zdrojů, moderní získávání pracovníků usiluje nejen o 

získávání lidských zdrojů zvenčí, ale v první řadě o získávání lidských zdrojů z řad 

současných pracovníků firmy. V pojetí získávání pracovníků je tedy vidět úsilí o hospodaření 

s pracovní silou, úsilí o zvyšování produktivity práce.  

 

3.2. Proces získávání pracovníků 

 

 Obecným cílem by mělo být získání takového množství a takové kvality pracovníků, 

které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů a to s vynaložením 

minimálních nákladů. [1] 

 V procesu získávání pracovníků stojí proti sobě dvě strany (firma x uchazeč), jedná se 

tedy o dvoustrannou záležitost. Musí být zajištěn oboustranný tok informací, aby 

potencionální zájemci o práci reagovali na nabídku zaměstnání v organizaci. Odezvu na 

nabídku zaměstnání v organizaci může významně ovlivnit sama nabídka práce a vnitřní 

podmínky organizace, ale taky velmi výrazně i vnější podmínky. 
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 Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je perfektní znalost povahy 

jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza pracovních míst, a předvídání 

uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí personálního plánování.  

 

3.2.1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

 

 Musí vycházet z plánů organizace a z momentální operativní potřeby. Je logické, že 

identifikace potřeby dodatečných pracovníků musí probíhat s určitým předstihem před 

realizací vlastního získávání pracovníků, kdy potřeba dodatečných pracovníků bude skutečně 

aktuální.  

 

3.2.2. Popis a specifikace obsazovaného místa 

 

 Nejprve musíme vědět všechno potřebné o volném pracovním místě, o práci a 

pracovních podmínkách na něm a o požadavcích, které toto pracovní místo klade na 

pracovníka. Charakteristika a specifikace pracovního místa v nabídce zaměstnání umožňuji 

potencionálnímu uchazeči rozhodnout se, zda na tuto nabídku bude reagovat či nikoliv.   

 

3.2.3. Metody získávání pracovníků  

 

 Organizace si může vybrat z palety rozmanitých metod získávání pracovníků. 

Efektivnost jejich uplatnění závisí na: 

· požadavcích pracovního místa, které plánuje obsadit 

· objemu finančních prostředků, které může do získání investovat 

· kvalitě přípravných činností a analýz souvisejících se získáváním. [5] 

 Musíme vycházet z toho, že je třeba vhodným lidem dát na vědomí existenci volných 

pracovních míst v organizaci a zlákat je k tomu, aby se o tato místa ucházeli. Metod získávání 

pracovníků je řada a organizace obvykle využívají více možnosti.  
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Uveďme alespoň některé: 

a) Uchazeči se nabízejí sami – organizace, které mají dobrou pověst, nabízejí zajímavou a 

prestižní práci, mají pro zaměstnance výhodnou personální a sociální politiku, používají 

nezřídka relativně pasivní metodu získávání pracovníků. Zájemci o práci se nabízejí sami, 

přicházejí nebo se písemně obracejí na organizaci se svou nabídkou.  

b) Doporučení současného pracovníka organizace – další pasivní metodou získávání 

pracovníků je doporučení současného zaměstnance organizace. Je samozřejmostí, že současní 

zaměstnanci musí vědět o uvolňovaném nebo volném pracovním místě. Můžeme použít 

stimulační nástroj a to, že odměníme pracovníka, který doporučil nového pracovníka. 

c) Přímé oslovení vyhlédnutého pracovníka – tato metoda vyžaduje od vedoucích pracovníků, 

aby sledovali, kdo v určitém oboru je dobrý, má nápady a byl by vhodným adeptem pro volné 

pracovní místo. V tomto případě jej pak osloví se svou nabídkou. 

d) Vývěsky (v organizaci nebo mimo ni) – jedná se o levnou a nenáročnou metodu získávání 

pracovníků a jedná se o uveřejňování informací o volných pracovních místech na vývěskách.  

e) Letáky vkládané do poštovních schránek – vkládají se obyvatelům v určitém území. Tato 

metoda je aktivnější než vývěsky, neboť lidé jsou nuceni schránku otevřít a přitom si přečtou 

leták s nabídkou práce. 

f) Inzerce ve sdělovacích prostředcích – tato metoda je velmi rozšířená a je využíváno 

sdělovacích prostředků např. tisk, rozhlas a televize. Nevýhodou je cena inzerátu. Tato 

inzerce byla ještě donedávna jediným způsobem, jak oslovit uchazeče o práci masově. Např. 

koupě deníku s profesní přílohou, inzertních novin, regionálního periodika či odborného 

časopisu s cílenou inzercí je stále velmi populární a tradiční způsob, jak hledat práci.  Proto je 

dobré sledovat inzerci delší dobu a nakupovat různé tituly. Inzerát je aktuální pouze v den 

výtisku a tak jsou možnosti omezené. 

g) Spolupráce s úřady práce – úřady práce neslouží jen lidem, kteří hledají práci, ale také 

organizacím hledající potřebné pracovníky. A to za výhodných podmínek. Proto lze 

organizacím tuto možnost doporučit. [4] Tato metoda je pro organizace výhodná, ale ne pro 

ty, kdo se snaží aktivně najít práci. Úřad práce je relativně nezajímavý a neperspektivní. 

Úředníci hledají práci za nás a většinou nejsou úspěšní, protože nabídka v databázi Úřadu 

práce neodpovídá přesně našim požadavkům a kvalifikaci.  
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h) Veletrhy pracovních příležitostí – organizace prezentují pracovní příležitosti veřejnosti a 

účastníci se mohou na náklady hledajících zaměstnavatelů porozhlédnout po nabídkách práce. 

Tuto metodu používají bohaté a známé společnosti. [3] 

i) Využití počítačových sítí (internet) – v dnešní době existuje spousta internetových adres, na 

které mohou organizace umístit svou nabídku zaměstnání. Samozřejmě využití je 

oboustranné, takže i zájemci o práci využívají této možnosti. Výhody hledání práce na 

internetu jsou: 24 hodinová dostupnost, stálá aktualizace nabídek, nabídka je aktivní delší 

časové období, rychlost a samozřejmě velmi nízká cena v poměru k množství získaných 

informací.  

 

 Pro dobře fungující průmyslový podnik, který má zároveň zájem o své pracovníky a 

jejich další profesní růst, je metoda přímého oslovení tou rozumnější a levnější metodou 

zabezpečení volných pracovních míst. Neboť právě vedoucí pracovníci mají možnost 

každodenně sledovat výkony svých zaměstnanců a mají možnost vyhodnotit, který z nich je 

v určitém oboru dobrý, má nápady a pro nové pracovní místo je ten nejvhodnější uchazeč, 

který se bude  umět s novou  pracovní  situaci  rychle, spolehlivě a kvalitně vypořádat. 

 Je samozřejmostí, že průmyslový podnik nemůže donekonečna využívat jen vnitřní 

lidské zdroje. Za určité časové období by mohlo dojít k situaci, že by přestal konkurovat 

jiným průmyslovým podnikům z důvodu vlastní izolace. Proto je dobré získávat nové 

zaměstnance i zvenčí, kteří vnesou do podniku tzv. čerstvou krev, nové nápady, zkušenosti a 

kvality. Také, pokud se to podaří, vnesou do podniku zdravou rivalitu mezi novými a 

současnými zaměstnanci, kteří zvýší zájem o kvalitnější pracovní výkony a nové pracovní 

myšlení, které je pro dobro průmyslového podniku.  

 Na místě personálního ředitele bych preferoval také metodu veletrhu pracovních 

příležitostí, kde průmyslové podniky přímo prezentují pracovní příležitostí veřejnosti a 

uchazeči o práci se mohou anonymně a bez ostychu porozhlédnout (jen do té doby než se 

rozhodne někoho z nabízejících práci oslovit), zdali je v nabídce pracovní místo, které by 

vyhovovalo jak na straně jedné uchazeči (soc. zabezpečením, pracovním růstem, finančně, 

kvalifikací atd.), tak na straně druhé zaměstnavateli (praxe, zkušenosti, vzdělání, doporučení 

atd.)  
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4. Identifikace zdrojů uchazečů 

 

 Identifikace zdrojů je proces, kdy se zaměstnavatel rozhoduje, zda použije při náboru 

pracovníků vnitřní zdroje nebo se zaměří na trh práce a bude se snažit získat nového 

pracovníka z vnějších zdrojů. Jsou to dvě základní alternativy odkud čerpat nové pracovní 

síly. Vše záleží na velikosti organizace, její finanční situaci a zájmu o obsazení volných míst 

těmi nejkvalitnějšími pracovníky. 

 

4.1 Vnitřní zdroje    

 

 Vnitřním zdrojem jsou současní zaměstnanci organizace, ať jsou na tzv. pracovní 

úvazek (pracovní smlouva) nebo v organizaci pracují na základě jiné formy (dohoda o 

provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Pro účely zaplnění volného pracovního 

místa můžeme pracovníky povýšit, přeložit na jiné pracovní místo, ale i přemístit na nižší 

pracovní funkci. 

Do vnitřních zdrojů zahrnujeme: 

· pracovní síly uvolněné ukončením výroby na jiném úseku, 

· pracovní síly uspořené v důsledku reorganizace, modernizace výroby a 

technologických změn v organizaci, 

· pracovníci, kteří jsou odborně připraveni a ochotni vykonávat náročnější práci než 

dosud vykonávali, 

· pracovníci, kteří mají práci v organizaci, ale mají zájem o uvolněné místo nebo nové 

místo v organizaci nastoupit. 

Výhody využití vnitřních zdrojů: 

· vytváření perspektivy pracovního postupu pro zaměstnance, 

· zlepšuje morálku a motivaci v organizaci, 

· známe silné a slabé stránky uchazeče, [6] 

· pracovník zná organizaci a své spolupracovníky, 

· jsou relativně nízké náklady na nábor a zapracování pracovníků, 

· rychlejší adaptace, [6] 

· lepší návratnost investic, jež organizace vložila do vlastního zaměstnance, 

· lepší využití zkušeností, které zaměstnanec získal v organizaci. 
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Nevýhody využití vnitřních zdrojů: 

· negativní vliv na mezilidské vztahy – závist, [6] 

· možné obtížné získávání autority na vyšším pracovním místě, 

· možná tzv. podniková slepota vlastního pracovníka,  

· omezené pronikání nových myšlenek a přístupu zvenku, 

· omezený výběr možných kandidátů. [2]  

· pracovníci mohou být povyšování tak dlouho, až se dostanou na místo, kde už nestačí 

úspěšně plnit úkoly. [8] 

  

4.2. Vnější zdroje 

 

Jedná se o nové možné pracovníky, kteří přicházejí zvenčí organizace a mají zájem pracovat 

na volných pracovních místech. Máme hlavní a doplňkové vnější zdroje. 

 

Do hlavních vnějších zdrojů zařazujeme:  

· čerstvé absolventy středních nebo vysokých škol, 

· volné pracovní síly na trhu práce, 

· zaměstnance jiných organizací, 

· osoby samostatně výděleční činné, které již nechtějí podnikat. 

 

Do doplňkových vnějších zdrojů zařazujeme: 

· důchodce, 

· ženy v domácnosti, 

· pracovní zdroje v zahraničí, 

· studenty, např. o prázdninách, 

· personální leasing (pronájem pracovníků jiné organizace na základě dohody nebo 

smlouvy). 

Výhody využití vnějších zdrojů: 

· přínos nových myšlenek, pohledů, názorů, zkušeností a talentů[6] 

· je zde samozřejmě větší výběr 

· obsazení pracovního místa je zpravidla rychlejší 

· obsazení místa bude odpovídat přesně podle podoby plánu a potřeby 

· nižší náklady na udržení (mzda) 
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Nevýhody využití vnějších zdrojů: 

· riziko zkušební lhůty, kdy adaptace a přizpůsobení nového pracovníka se nemusí 

povést a pracovník v té době opustí zaměstnání, 

· přilákání, kontaktování a hodnocení uchazečů je obtížnější a také nákladnější, [4] 

· delší adaptace a orientace na novém pracovišti, [4] 

· možná demotivace současných zaměstnanců a možné zhoršení vztahů, [6] 

· delší čas a větší administrativa při náboru. [2]  

 

Bohužel i v této době dochází k situacím, kdy je zaměstnán člověk jen z důvodu, že 

v dané firmě někoho zná, tzv. je zaměstnán ze „známosti“. V tomto případě může dojít 

k prosazení méně kvalitního pracovníka, který na toto místo nemá požadovanou kvalifikaci. 

K tomuto přijetí může být zvolena osoba jak ze zdrojů vnitřních, tak ze zdrojů vnějších. 

 

4.3. Situace v zahraničí 

 

 Organizace ve vyspělých zemích dávají přednost obsazování volných pracovních míst 

z vnitřních zdrojů, neboť získávání informací o vnitřních zdrojích je daleko jednodušší a 

levnější. Odpadá zdlouhavé období adaptace na práci v organizaci, které u nových pracovníků 

zvenku znamená dočasně nižší pracovní výkon, odpadají velké náklady na inzerci, 

zjednodušuje se výběr. Teprve v případě, že nelze pokrýt všechna volná pracovní místa 

z vnitřních zdrojů, dochází k orientaci na zdroje vnější. Vyplácí se spolupráce s úřady práce 

nebo s jinými institucemi trhu práce a služeb zaměstnanosti, popřípadě se vzdělávacími 

institucemi. [4] 
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5. Výběr zaměstnanců        

            

  Výběr  zaměstnanců musí brát v úvahu nejen odborné, ale i osobní 

charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. Musí mít strategickou hodnotu. 

 „Existuji dva druhy zaměstnanců, kterých je třeba se vyvarovat: ti, kteří nikdy  

neudělají to, co se jim řekne, a ti, kteří neudělají nikdy nic jiného než to, co se jim řekne“. [7] 

Definice:  

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

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného místa, ale přispěje i 

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

schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny, útvaru a organizace přispívat 

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

a má rozvojový potenciál proto, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na pracovním 

místě, v pracovní skupině i v organizaci.   

 V definici je úmyslně zvýrazněn výraz „pravděpodobně“, protože neexistuje žádná 

metoda výběru pracovníků, která by naprosto spolehlivě uměla vybrat toho skutečně 

nejlepšího a zaručila, že vybraný jedinec bude stoprocentně plnit úkoly pracovního chování, 

jaké pracovní místo vyžaduje. 

 V procesu výběru se posuzuje způsobilost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném 

pracovním místě. Je tedy nutné určit kritéria a zvážit spolehlivost kritérii pro předvídání 

budoucího pracovního výkonu uchazeče a najít a zvolit metody, které by co nejobjektivněji 

prokázaly, do jaké míry uchazeč kritériím vyhovuje. 

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

význam pro to, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. Jak už jsem jednou uvedl, 

jedná se o oboustrannou záležitost: organizace, zaměstnavatel si sice vybírá pracovníka, ale 

pracovník si zároveň vybírá zaměstnavatele. Proto se stává, že nejvhodnější uchazeč po 

předchozích jednáních při výběrovém řízení s představiteli organizace, popřípadě pod 

dojmem pro něho nepřijatelných výběrových procedur, nabídnutou práci odřekne. 
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5.1 Kritéria výběru 

 

 U nás je zvykem vybírat pracovníky podle toho, do jaké míry plní požadavky 

obsazovaného místa. V dobře řízených organizacích ve vyspělých zemích však toto kriterium 

už z daleka nestačí. Rozeznává tři druhy kritérií výběru pracovníků:  

· Celoorganizační kritéria se týkají takových vlastností, jež organizace považuje u 

svých pracovníků za cenné a důležité a které ovlivňují posuzování předpokladů 

uchazeče, že si bude počínat v organizaci úspěšně. Stále více se přitom hovoří o 

schopnosti uchazeče přijmout hodnoty kultury podniku a přispět k jejich rozvoji. 

· Útvarová, resp. týmová kritéria se týkají vlastností, které by měl mít jedinec pracující 

v určitém konkrétním útvaru či týmu, 

· Tradiční kritéria pracovního místa jsou sice stále ještě ve výběru pracovníka 

nejdůležitější, ale už nerozhoduji sama o sobě. Dokonce je stále častěji slyšet názor, že 

je lepší vybírat pracovníka pro podnik a pro tým než pro pracovní místo. 

  

 Jedním z nejdiskutovanějším problémů soudobé teorie i praxe personální práce je 

problém validity (platnosti, vhodnosti, přiměřenosti) a spolehlivosti jednotlivých faktorů 

používaných k předvídání úspěšného výkonu práce a na nich založených metod výběru 

pracovníků. 

 

5.2. Fáze výběru pracovníků  

 

U procesu výběru pracovníků se zpravidla rozlišují dvě fáze:  

a) Předběžná fáze začíná tím, že se objeví potřeba obsadit volné nebo potencionálně volné  

pracovní místo.  

Okamžitě musí následovat tři kroky charakterizující předběžnou fázi: 

· první krok definuje pracovní místo a stanovuje základní pracovní podmínky na 

uvedeném místě, 

· během druhého kroku se zkoumá uchazečova kvalifikace, jeho znalosti a dovednosti, 

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

obsazovaném pracovním místě,  
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· třetí krok specifikuje požadavky na vzdělání, kvalifikaci, specializaci, délku praxe, 

zvláštní schopnosti a osobní vlastnosti nezbytné proto, aby uchazeč o zaměstnání byl 

shledán vhodným na dané místo. 

b) Vyhodnocovací fáze následuje po předběžné fázi s určitým odstupem. Dochází k procesu 

získávání vhodných pracovníků na pracovní místo a to za určitých kroků, které jsou spojeny 

s určitou metodou (nebo skupinou metod) výběru. Jen výjimečně stačí k výběru pracovníků 

použít jen jeden z nich. Zpravidla se používá kombinace dvou nebo více kroků (metod). 

Obvykle jde o následující kroky: 

· zkoumání dotazníků, včetně životopisů, 

· předběžný pohovor, který má doplnit některé skutečnosti obsažené v dotazníku, 

· testování uchazečů pomocí tzv. testů pracovní způsobilosti, 

· výběrový pohovor, 

· zkoumání referencí, 

· lékařské vyšetření (pokud je nutné), 

· rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče, 

· informace uchazečům o rozhodnutí. 

 

5.3. Metody výběru pracovníků 

 

 Dotazník zpravidla vyplňují uchazeči o zaměstnání ve všech organizacích. U nás se 

v minulosti používalo jakéhosi celostátně platného dotazníku, který nerozlišoval charakter      

a obsah práce na obsazovaném místě. Ve světě mají samozřejmě různé organizace různé 

dotazníky a zpravidla jediná organizace používá více variant dotazníků pro různé kategorie 

pracovních míst. 

  Zkoumání životopisu patří rovněž mezi oblíbené metody výběru pracovníků, 

zpravidla se však používá v kombinaci s jinou metodou. Zkoumání životopisu je opět 

univerzální metodou výběru pracovníků. 

 Je možno používat ještě celou škálu testu nejrůznějších zaměření a nejrůznější validity     

a spolehlivosti. Všeobecně bývají testy pracovní způsobilosti považovány za pomocný či 

doplňkový nástroj výběru pracovníků.  
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Nejčastěji používané testy: 

· testy inteligence (slouží k posouzení schopnosti myslet a plnit určité duševní 

požadavky, např. paměť, rychlost vnímání, schopnost úsudku apod.) 

· testy schopností (používají se k hodnocení existujících i potencionálních schopností 

jedince a předpokladu jejich rozvoje, jako jsou manuální zručnost, mechanické            

a motorické schopnosti, prostorová orientace atd.)  

· testy znalostí a dovedností (prověřují hloubku znalosti či ovládání odborných návyků, 

kterým se uchazeč naučil zejména ve škole nebo během přípravy na povolání) 

· testy osobnosti (dá se říci, že se jedná spíše o psychologické testy, které mají ukázat 

různé stránky uchazečovy osobnosti, základní rysy jeho povahy, zda je racionální nebo 

emotivní, společenský nebo uzavřený apod.) 

· lékařské vyšetření (používá se především v případech, kde by mohlo dojít k ohrožení 

zdraví ostatních lidí např. v potravinářském průmyslu)  

 

 

5.4. Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 

 

 Zásadou politiky výběru pracovníků by mělo být vybírání pouze na základě jeho 

schopností vykonávat úspěšně práci na obsazovaném pracovním místě. Ve vlastním zájmu by 

žádný průmyslový podnik neměl brát v úvahu jiná kritéria, jako např. osobní sympatie, 

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

politické straně, intervence atd. Bohužel, u nás se zatím tato zásada, zejména při obsazování 

atraktivních pracovních míst, už tradičně příliš nedodržuje a diskriminací uchazečů na základě 

pohlaví či věku jsou naše průmyslové podniky proslulé. 

 Nelze zapomínat, že výběr je oboustranná záležitost. Uchazeč je tedy rovnocenným    

a rovnoprávným partnerem a podnik by se tak k němu měl chovat. Veškeré informace 

poskytované uchazečem pro účely výběru by měly být podnikem považovány za důvěrné, 

neměly by být bez souhlasu uchazeče zpřístupňovány komukoliv. Při obsazování pracovních 

míst vyžadujících kvalifikovanější práci je třeba použít kombinaci několika metod. Testy 

nelze použít jako rozhodující, ale jen jako doplňkové metody. Kriteria výběru a jim 

odpovídající metody výběru musí být stanoveny a používány přiměřeně obsazovanému místu 

a povaze práce na něm.   
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 Velmi důležité je, aby osoby zúčastňující se výběrových procedur na straně organizace 

byly důkladně připravené, kvalifikované a znalé problematiky nejen výběrových metod, ale    

i obsazovaných pracovních míst a měly přehled o celé organizaci a jejích cílech. Proces 

výběru pracovníků by měl být organizovaný, nekomplikovaný a nenáročný na administrativní 

práce. Existuje spousta metod výběru pracovníků, ale přece jen nejspolehlivější je pohovor 

s uchazečem, který by měl být neopomenutelnou součástí výběrové procedury a rozhodující 

metodou výběru. [4]         
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6. Závěr       
 

 Po prostudování spousty materiálů jsem touto tématikou (získávání zaměstnanců) ještě 

více nadšený a obdivuji každý průmyslový podnik, který dobře funguje a je schopen 

konkurovat v dnešní společnosti. Proto věřím, že kvalitní personální útvar, který je dobře 

začleněn do celkového managementu  průmyslového podniku je základem úspěšnosti   a 

prosperity. Vždyť vyhledat a udržet si ty nejkvalitnější pracovníky je velké umění. Vyžaduje 

to velkou odbornost, zkušenost a znalost problematiky, co podnik z hlediska lidských zdrojů 

potřebuje.  

 V současné době určitě již nikdo nepochybuje o tom, že lidské zdroje rozhodují          

o úspěšnosti průmyslových podniků a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda podnik uspěje, ale   

zda vůbec v turbulentních podmínkách světa přežije.  

 Můžeme si představit průmyslový podnik, který má organizační strukturu vedení 

podniku velice rozvětvenou, která si vyžaduje kvalitní management a v něm pevně 

zakotveného schopného personálního ředitele. Tento personální ředitel musí dokonale znát 

problematiku podniku a vedle sebe schopný pracovní tým personálních pracovníků.                                                                                                                        

 Takový kvalitní personální tým není určitě jednoduché vytvořit. Základem je 

personální ředitel, který musí být odborníkem a zároveň člověkem, který jde vzorem svým 

pracovníkům zařazených pro personální práci.          

 Zvládnout personální práci na vysoké úrovni je i nadále aktuální úkol naší současné 

podnikové praxe. Není problém si obstarat knihu k tomuto problému a nastudovat si ji. Je jich 

velká nabídka, ale najít tu správnou je již problém. Ale i kvalitní kniha by měla sloužit pouze 

jako jakási berlička. Řešení každodenních problémů i problémů specifických je určitě otázkou 

osobních kvalit a kvalifikace personálního manažera.  

 Z mého pohledu nejsrozumitelnější a také velmi kvalitní knížka je od  Josefa Koubka  

s  názvem „Řízení lidských zdrojů“  4. rozšířené  a  doplněné vydání, kde autor  využívá 

bohatých zkušeností nejen z praxe našich podniků a svého působení na katedře personalistiky 

VŠE v Praze, ale hlavně poznatků ze svých zahraničních stáží a úkolů, na kterých se podílí 

v rámci mezinárodních projektů. Koubkovi se podařilo vytvořit knihu, která nejen poučí, ale i 

upoutá a inspiruje. 

 Samozřejmě je zde na jedné straně kvalitní kniha obohacená spoustou zkušeností a na 

straně druhé obyčejný lidský faktor, který se nedá nikdy na 100% ovlivnit tím co je dobré      
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a správné pro průmyslový podnik a jeho fungování v silné konkurenci na trhu. Proto si 

myslím, že v první řadě záleží na osobnosti člověka.  

 Mou snahou a cílem bylo do problematiky získávání zaměstnanců proniknout a získat 

o ní bližší informace. Na počátku jsem se proto zabýval personální prací a její úlohou 

v organizaci. Personální práce je pro firmu velmi důležitá, vyjadřuje její filozofii a přístup 

k řízení a vedení lidí. Další důležitou věcí je samozřejmě získávání pracovníků, které je 

klíčovou fází formování pracovní síly organizace a mělo by usilovat nejen o nové 

zaměstnance zvenčí, ale hlavně o získávání lidských zdrojů z řad současných pracovníků 

firmy. Vnitřní a vnější zdroje uchazečů o práci jsou dvě základní alternativy, odkud se dají 

čerpat nové pracovní síly. Výběr zaměstnanců by se jistě neměl brát na lehkou váhu, velmi 

důležité jsou uchazečovy odborné charakteristiky stejně jako ty osobní. Rozhodně by se 

neměly brát v úvahu přátelské či rodinné vztahy nebo osobní sympatie k danému uchazeči. 

Celkový proces získávání zaměstnanců není jednoduchý. Proto by se mohlo zdát, že získávání 

pracovníků z vnějších zdrojů může být lepším řešením. A to hlavně z toho důvodu, že firma 

své zaměstnance již zná. Firma ví, jak pracují, co od nich může očekávat a zda se na danou 

pozici hodí. 

 Doufám, že se mi můj cíl podařilo naplnit a že je tato práce toho důkazem. Při 

získávání zaměstnanců se totiž nejedná o věc, která by se měla brát na lehkou váhu. Každá 

firma je založena na svých zaměstnancích a čím je pracovní síla kvalitnější, tím je firma na 

tom lépe. 
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