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1 Úvod 

 

Řízení lidských zdrojů je velmi obsáhlá oblast personálních činností a mezi jednu 

z nejdůleţitějších patří získávání a výběr zaměstnanců pro organizaci. Kvalitní 

zaměstnanci patří mezi jeden ze základních prvků dobře fungující firmy.  

 

Pokud ve firmě vznikne potřeba získat nového zaměstnance, začíná tím celý proces 

získávání a výběru zaměstnanců. Tato potřeba obvykle vyplyne z podnikatelského plánu 

firmy. Důleţité je, aby bylo volné pracovní místo obsazeno co nejvhodnějším uchazečem, 

v co nejkratší době a samozřejmě s co nejniţšími náklady. Získávání a výběru zaměstnanců 

věnují firmy stále větší pozornost zejména proto, aby do svého pracovního týmu získaly 

schopného zaměstnance, s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi, zkrátka aby nenarušil 

chod firmy a kolektiv pracovníků. K tomu, aby společnost nalezla nejvhodnějšího 

zaměstnance, slouţí řada způsobů a metod. Kaţdá organizace se snaţí najít vhodným 

způsobem několik kvalitních kandidátů na volné pracovní místo, ale nejdůleţitější je 

vybrat toho nejlepšího z nich. Čím je pozice v hierarchii firmy vyšší, tím více pozornosti se 

musí výběru nejvhodnějšího zaměstnance věnovat. 

 

Cílem mé diplomové práce je za podpory teoretických poznatků analyzovat proces 

získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s., posoudit stávající fáze procesu, a na jejím základě zpracovat návrhy a 

moţná doporučení ke zlepšení.  

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

 

V teoretické části se budu na základě prostudované problematiky v odborné literatuře 

věnovat jednotlivým krokům celého procesu získávání a výběru zaměstnanců.  

 

Praktická část je rozdělena na dvě dílčí kapitoly. V první kapitole praktické části jsem 

stručně charakterizovala společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Druhou kapitolu věnuji analýze systému získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Provedu také dotazníkové šetření a 

v závěru práce uvedu návrhy na moţná zlepšení. 
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2 Teoretická východiska získávání a výběru 

zaměstnanců 

 

Získávání a výběr zaměstnanců je jednou z nejdůleţitějších oblastí řízení lidských zdrojů. 

Jen díky vhodným a schopným zaměstnancům se firma můţe stát úspěšnou a 

konkurenceschopnou.  

 

2.1 Získávání pracovníků 

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

přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečů a aby tito uchazeči byli nalezeni 

včas a s přiměřenými náklady. Získávání zaměstnanců spočívá v rozpoznávání a 

vyhledávání vhodných pracovních sil, informování o volných pracovních místech 

v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání 

přiměřených informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění všech 

těchto činností. Koubek (2007). 

 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného získávání pracovníků je podrobná a 

objektivní analýza pracovního místa, na jejímţ základě se formuluje profil pracovního 

místa a profil zaměstnance.  

 

Profil pracovního místa – jedná se o soubor podstatných pracovních činností, úkonů, 

operací a procesů, které je třeba vykonat, aby dané místo mělo svoje zdůvodnění ve 

struktuře firemní organizace. Čemu je důleţité věnovat pozornost při zpracování profilu 

pracovního místa: 

 správnému pojmenování zaměstnání, jenţ se váţe na uvedenou pracovní funkci 

 rozdělení úkolů na hlavní a vedlejší 

 organizačnímu začlenění dotyčného pracovního místa 

 upřesnění, co vlastně příslušná práce vyţaduje (jaké jsou povinnosti a odpovědnost) 

 sestavení postupu, jak se práce provádí, kde a proč 

 stanovení výkonových standardů včetně uvedení alternativ, zda je moţné se v této 

oblasti dále vzdělávat 
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 upřesnění vztahu dotyčného pracovního místa k místům jiným, a uvedení, komu, a 

za co, je zaměstnanec odpovědný 

 stanovení pracovních podmínek 

 

Profil zaměstnance – rozumíme jím jeho kvalifikační, tj. profesní a osobností 

charakteristiky, ţádoucí pro zastávání určitého pracovního místa. Předpoklady 

zaměstnance:  

 fyzické: manuální zručnost, síla, vzhled apod. 

 vzdělání a kvalifikace 

 schopnosti, znalosti a dovednosti: jazykové znalosti, organizační schopnosti apod. 

 charakterové vlastnosti: výbušnost, přímost, flexibilita, schopnost vést kolektiv,  

schopnost řešit stresové situace apod. 

 pracovní zkušenosti získané v předešlých pracovních úkolech či zaměstnáních 

 schopnost pracovního nasazení, a ochota k němu 

 pracovní stabilita 

 pozitivní pracovní postoje 

 odpovědnost a loajalita 

 odpovídající motivace 

 a další. Stýblo (2003). 

 

2.2 Vnitřní a vnější podmínky získávání zaměstnanců 

Na proces získávání zaměstnanců mají vliv určité okolnosti a podmínky, na nichţ závisí, 

jak budou uchazeči reagovat na dané nabídky. Podmínky lze členit na vnitřní a vnější. 

 

Vnitřní podmínky členíme na:  

1. Podmínky vztahující se ke konkrétnímu pracovnímu místu:   

 povaha práce 

 postavení v hierarchii funkcí dané organizace 

 poţadavky na uchazeče (vzdělání, schopnosti aj.) 

 rozsah kompetencí  

 určení práce a pracovní doby  

 místo vykonávané práce  

 pracovní podmínky (odměna, pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody)  
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2. Podmínky související s organizací:  

 význam, úspěšnost a prestiţ organizace  

 dobré jméno organizace 

 úroveň a spravedlnost odměňování zaměstnanců oproti konkurenci  

 úroveň péče o zaměstnance v porovnání s jinými organizacemi a všeobecné 

zaměstnanecké výhody 

 moţnost firemního vzdělávání a personálního rozvoje  

 mezilidské vztahy a sociální klima, které panují v organizaci  

 poloha organizace a ţivotní prostředí v jejím okolí 

 

Vnější podmínky získávání zaměstnanců:  

 demografické podmínky (populační vývoj)  

 ekonomické podmínky (vývoj národního hospodářství)  

 sociální podmínky a hodnotová orientace lidí  

 technologické podmínky (vytváření pracovních míst v rámci nových technologií)  

 sídelní podmínky (míra osídlení v blízkosti organizace) 

 politicko-legislativní podmínky (regulace trhu práce) 

 

Vnitřní podmínky ovlivňují spíše individuální rozhodování potenciálních uchazečů, 

zatímco vnější podmínky jsou spíše objektivní a organizace je ovlivňovat nemůţe a musí je 

při svých rozhodováních brát v úvahu jako dané. Koubek (2007). 

 

2.3 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 

Organizace, která chce získat vhodné a schopné pracovníky, má dvě moţnosti. Buď se 

můţe zaměřit na vnitropodnikové (vnitřní – interní), nebo na mimopodnikové (vnější – 

externí) zdroje pracovníků. Některé organizace, zejména v zahraničí, dávají přednost 

vnitřním zdrojům a nejprve volná pracovní místa nabízí svým zaměstnancům. V takové 

organizaci má teoreticky kaţdý zaměstnance zajištěn pracovní postup a zaměstnance to 

většinou motivuje k většímu výkonu a zlepšuje to jejich morálku. Pro organizaci je to 

výhodné zejména z toho důvodu, ţe své zaměstnance zná a můţe odhadnout jejich 

pracovní nasazení a předpoklady pro práci.  
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2.3.1 Vnitřní zdroje pracovníků 

 pracovní síly vytvořené v důsledku technického rozvoj 

 zaměstnanci uvolňováni v souvislosti s ukončením nějaké výroby či jinými 

organizačními změnami (nadbyteční zaměstnanci) 

 zaměstnanci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, neţ jakou 

vykonávají na současném pracovním místě 

 zaměstnanci, kteří mají zájem o změnu pracovního místa. Kaňáková, Bláha, 

Babicová (2000). 

 

Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů 

Výhody Nevýhody 

 otevření moţnosti postupu (zvyšuje 

sepětí s podnikem, zlepšuje podn. klima) 

 nízké náklady na získání pracovníků 

 ušetření času při hledání zaměstnance 

 odpadá náročná etapa profesionální a 

sociální adaptace 

 firma zná zaměstnance a zaměstnanec 

zná firmu 

 znalost spolupracovníků 

 vědomí vlastních schopností 

 motivace pro zaměstnance firmy 

 lepší návratnost investic vloţených do 

rozvoje zaměstnance 

 udrţení úrovně platů 

 rychlejší obsazení místa 

 uvolnění místa pro mladé zájemce 

 průhledná personální politika 

 regulovatelnost personálním plánem 

 cílevědomí řízení personálu 

 omezený výběr 

 náklady na další vzdělávání 

 podniková slepota 

 zklamání kolegů, rivalita 

 obavy z odmítnutí dlouholetého 

pracovníka 

 automatické povyšování 

 svázanost stávajícího zaměstnance se 

známým prostředím, pracovní skupinou 

 menší pravděpodobnost přijetí nových, 

progresivnějších metod řízení 

 překáţky pronikání nových myšlenek a 

přístupu z venku 

 soutěţení o povýšení můţe negativně 

ovlivňovat morálku a mezilidské vztahy 

 pracovníci mohou být povyšování aţ na 

místo, kde uţ nestačí plnit své úkoly 

Tabulka 2.1: Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů. Mayerová, Růţička (2000) 
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2.3.2 Vnější zdroje pracovníků 

 volné pracovní síly na trhu práce (např. registrovaní jako uchazeči o zaměstnání na 

úřadech práce) 

 čerství absolventi škol či jiných institucí připravujících mládeţ na povolání 

 pracovníci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele 

 

Doplňkové vnější zdroje: 

 ţeny v domácnosti 

 důchodci 

 studenti (v určité části dne, týdne či o prázdninách) 

 pracovní zdroje v zahraničí. Koubek (2007). 

 

Získávání pracovníků z vnějších zdrojů 

Výhody Nevýhody 

 širší moţnost výběru 

 nové impulzy pro organizaci 

 příchozí je rychleji akceptován a 

uznáván 

 přesné pokrytí potřeby 

 příchozí přesněji vnímá nedostatky 

v organizaci 

 mimo organizaci širší nabídka 

schopností a talentů pracovníků 

 do organizace směřují nové pohledy, 

názory, zkušenosti, nápady 

 rychleji získáme vysoce kvalifikované 

zaměstnance 

 zpravidla je levnější a snadnější (a také 

rychlejší) získat ţádoucí vysoce 

kvalifikované pracovníky, techniky a 

manaţery zvenku neţ je vychovávat v 

organizaci 

 přilákání, kontaktování a hodnocení je 

obtíţnější a také nákladnější (drahá 

inzerce) 

 negativní účinek na organizační klima 

 riziko zkušební lhůty 

 neznalost podniku, seznámení potřebuje 

čas a peníze 

 obsazení místa trvá déle 

 představa vyššího platu 

 blokování postupu dlouholetým 

zaměstnancům 

 delší adaptace a orientace nových 

zaměstnanců 

 mohou vzniknout nepříjemnosti 

s dosavadními pracovníky, kteří se cítili 

kvalifikováni získat obsazované místo 

 riziko přijetí méně vhodného 

zaměstnance je značné 

Tabulka 2.2: Získávání pracovníků z vnějších zdrojů. Mayerová, Růţička (2000) 
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2.4 Proces získávání zaměstnanců a jeho kroky 

Předpokladem pro efektivní proces získávání zaměstnanců je dobrá znalost povahy 

jednotlivých pracovních míst, která jsou součástí personálního plánování. Vztah mezi 

analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním vhodných zaměstnanců a 

na ně navazujícím výběrem zaměstnanců znázorňuje následující schéma. 

  

 

Obrázek 2.1: Proces získávání zaměstnanců. Kaňáková, Bláha, Babicová (2000) 

 

Analýza pracovních míst Personální plánování 

 

Popis a specifikace 

pracovních míst (povaha 

práce, pracovní 

podmínky, poţadavky 

na zaměstnance). 

Počet jednotlivých 

pracovních míst, která 

mají být v určitém 

období obsazena 

Získávání zaměstnanců, 

metody, zdroje, 

dokumenty, nabídka 

Soubor vhodných 

uchazečů 

Výběr zaměstnanců 
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Získávání pracovníků má v dnešní době jiţ dokonale propracovaný postup, který je vhodné 

dodrţovat. Organizace se díky tomu vyhne časovým a jiným ztrátám a minimalizuje se 

doba, po kterou zůstává příslušné pracovní místo neobsazeno. 

 

Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je perfektní znalost povahy 

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

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

 

Vlastní proces získávání pracovníků se skládá, dle Koubka (2007), z několika na sebe 

navazujících kroků: 

 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků. 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zváţení alternativ. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých 

zaloţíme získávání a pozdější výběr pracovníků. 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 

7. Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů. 

8. Formulace nabídky zaměstnání. 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

10. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 

11. Předvýběr uchazečů na základě předloţených dokumentů a informací. 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým 

procedurám.  

 

Nyní se budu jednotlivým krokům postupně věnovat. 

 

2.4.1 Identifikace potřeby získávání pracovníků 

Identifikace potřeby pracovníků vychází z plánů organizace, momentální a operativní 

potřeby a vymezuje mnoţství pracovníků, které bude organizace potřebovat. Je nutné, aby 

identifikace potřeby probíhala s určitým předstihem před realizací vlastního získávání 
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pracovníků. Důleţité je, aby volné pracovní místo nezůstávalo příliš dlouho a aby 

nevznikaly neţádoucí prodlevy. Značný význam tedy mají periodické prognózy.  

 

2.4.2 Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

Popis a specifikace pracovního místa je třeba mít z toho důvodu, abychom věděli, jakého 

zaměstnance hledat, jakou kvalifikaci by měl zaměstnanec mít, jaké metody získávání 

zvolit, jaké dokumenty od uchazečů poţadovat i jaká kritéria aplikovat při výběru 

zaměstnance na obsazované pracovní místo. Velice důleţitý popis a specifikace 

pracovního místa je také pro uchazeče. Na základně důkladného popisu a specifikaci se 

teprve inzerát stává pro potenciálního uchazeče zajímavý. Díky tomu se uchazeč rozhodne, 

zda bude na danou nabídku reagovat či nikoliv.  

 

2.4.3 Zváţení alternativ 

Pro organizaci je velice důleţité zváţit moţné alternativy před přijetím nového 

zaměstnance. Je nutné se zamyslet, zda-li neexistuje nějaká levnější či vhodnější 

alternativa pro obsazení daného pracovního místa před tím, neţ přijme nového.   

 

Můţe se jednat o: 

 zrušení pracovního místa 

 rozdělení práce na jiná pracovní místa 

 přesčasy 

 částečný úvazek 

 dočasný pracovní poměr 

 dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti 

 externí dodavatel 

 a další 

 

2.4.4 Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na 

kterých zaloţíme získávání a pozdější výběr pracovníků 

Firma se musí rozhodnout, jaké charakteristiky popisu pracovního místa jsou důleţité pro 

to, aby poskytly potenciálnímu uchazeči dostatečně realistický obraz práce na 
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obsazovaném pracovním místě. Je důleţité formulovat, jaké poţadavky na pracovníka jsou 

důleţité a není vhodné je nadhodnocovat ani podhodnocovat, jelikoţ by mohlo dojít 

k přilákání malého počtu uchazečů nebo k přilákání nevhodných uchazečů. Nároky na 

pracovníka záleţí na povaze pracovního místa, na prioritách útvaru či týmu, v němţ se 

obsazuje volné pracovní místo, a na prioritách organizace.  

 

Poţadavky na zaměstnance pro účely získávání a výběru zaměstnanců lze členit dle 

Koubka (2003) na: 

 nezbytné, jeţ kandidát musí mít a nelze z nich slevit. Jedná se např. o konkrétní 

kapacity (fyzické, psychologické, intelektuální), které jsou nutné pro úspěšnou 

práci na daném místě.  

 ţádoucí, nejsou bezpodmínečně nutné pro přijetí pracovníka na obsazované místo, 

ale určitým způsobem přispívají k dobrému výkonu práce. Existuje tu i moţnost 

připravit se na tyto poţadavky výcvikem a vzděláváním, které organizuje 

zaměstnavatel. 

 vítané, nejsou bezpodmínečně nutné pro výkon práce na obsazovaném pracovním 

místě, ale mohou přispět k přijetí kandidáta, jelikoţ zaměstnavatel např. uvítá 

vyuţitelnost uchazeče.  

 okrajové, nejsou nutné pro výkon práce na pracovním místě. Lze je zajistit i jiným 

způsobem. 

 

Při rozhodování o výběru pracovníků však přece jen přihlíţíme k tomu, zda uchazeč 

vyhovuje celé škále poţadavků. O výběru zaměstnance tak často rozhoduje to, zda 

vyhovuje nejen nezbytným, ale i ţádoucím, vítaným a dokonce i okrajovým poţadavkům.  

 

2.4.5 Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

Zde se firma rozhoduje o tom, zda se při získávání pracovníků zaměří na výše zmíněné 

(kap. 2.3) vnitřní nebo vnější zdroje pracovních sil, popř. zda bude tyto zdroje kombinovat. 

Pokud jde o vlastní identifikaci zdrojů pracovních sil, pak získání informací o vnitřních 

zdrojích je mnohem snadnější. Máme informace o pracovnících i o pracovních místech a 

s předstihem víme, který pracovník je schopen vykonávat odpovědnější práci. Obtíţnější je 

získání informací o velikosti a struktuře pracovních zdrojů mimo organizaci. Firma je 

mnohdy nucena provádět vlastní průzkum vnějšího lokálního trhu práce.  
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2.4.6 Volba metod získávání pracovníků 

Volba metod získávání pracovníků závisí na mnoha faktorech: 

 zda se organizace rozhodne vyuţít vnitřních nebo vnějších zdrojů 

 jaké jsou poţadavky na pracovníka při obsazování pracovního místa 

 jaká je situace na trhu práce, zajímáme se především o lokální trh práce 

 kolik je organizace schopna uvolnit peněţních prostředků  

 v jak velkém časovém horizontu potřebujeme obsadit pracovní místo  

 

Metod získávání pracovníků jeţ jsou popsány v literatuře Armstrong (2007), Dale (2007), 

Hroník (1999), Kaňáková, Bláha, Babicová (2000), Koubek (2007), Stýblo (2003) je 

mnoho, a proto se zaměřím na ty, jeţ jsou nejvíce pouţívané. 

 

1. Uchazeči se hlásí sami 

 

Uchazeči se nabízejí sami většinou, jedná-li se o velké a známé firmy, které mají dobrou 

pověst, dobré jméno a jsou v povědomí veřejnosti. Obvykle zaměstnavatelé nabízejí 

zajímavou, dobře placenou a popřípadě prestiţní práci. Výhodou pro organizaci je 

eliminace nákladů na inzerci. Tato metoda má ovšem i své nevýhody. Můţe se jednat 

například o to, ţe personalisté a manaţeři jsou nuceni neustále reagovat na nabídky, jednat 

s uchazeči a odmítat je tak, aby to neuškodilo organizaci. Tento způsob rovněţ neposkytuje 

dostatečnou moţnost výběru, jelikoţ ţádosti uchazečů jsou rozptýlené v čase a při výběru 

tak nelze pouţít vzájemné porovnání schopností a kvalit většího mnoţství uchazečů. Je zde 

tedy větší pravděpodobnost přijetí ne zcela vhodného uchazeče. 

 

2. Doporučení současného pracovníka organizace 

 

Doporučení současného pracovníka je další z pasivních metod získávání zaměstnanců. Je 

nutné vytvořit informační předpoklady, aby pracovníci organizace věděli o uvolňovaném 

nebo volném pracovním místě včas a byli informování i o jeho povaze. Pokud se jedná o 

doporučení stávajícího zaměstnance, můţe organizace tohoto zaměstnance odměnit za 

správnou volbu. Výhodou jsou niţší náklady na získání pracovníků. Další výhoda této cesty 

spočívá především v tom, ţe doporučení získáváme od osoby, jejímţ úsudku můţeme věřit. O 

silných a slabých stránkách kandidátů můţeme od důvěryhodných osob přinášejících osobní 
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referenci získat podstatně bliţší informace neţ na základě pouhého ţivotopisu. Nevýhodou je 

omezená moţnost výběru z většího počtu uchazečů. Tato metoda se často pouţívá při 

obsazování odpovědnějších pracovních funkcí, kdy nadřízení doporučují své podřízené 

k povýšení. S touto metodou se ovšem setkáváme i v rodinných vztazích, kdy se pracovní 

pozice předávají mezi členy rodiny.  

 

3. Přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

 

Tato metoda klade nároky na vedoucí zaměstnance, kteří musí sledovat, kdo je v určitém 

oboru dobrý, má nápady, nebo se stal známým ve svém oboru. Výhodou je, ţe oslovení 

lidé jsou zpravidla vhodní z hlediska odborného a osobnostního profilu. Metoda je 

operativní a ušetří se za drahé inzerování nebo sluţby komerčních zprostředkovatelů. 

Nevýhodou můţe být zhoršení vztahů s organizacemi, jimţ se snaţíme odlákat pracovníky, 

i to, ţe takto oslovený pracovník si začne více uvědomovat svou cenu a můţe smlouvat 

např. o pracovních podmínkách nebo o odměně. Metoda se vyuţívá u výše postavených a 

náročnějších funkcí, ale vyskytuje se i u dělnických profesí. Velmi často ji pouţívají 

majitelé malých podniků, zejména v prvních fázích existence podniku. 

 

4. Vývěsky, poutače 

 

Jedná se o relativně nenáročnou a levnou metodu získávání pracovníků. Informace o 

volných místech nalezneme na vývěskách, které jsou zpravidla umístěny přímo 

v organizaci, kde dochází k největšímu pohybu a shromaţďování zaměstnanců. Další 

moţností je vývěsku umístit mimo areál organizace (veřejné místo), kde je volný přístup. 

Vývěska nejčastěji obsahuje podrobný popis pracovního místa, pracovních podmínek i 

poţadavků na uchazeče, ale také termíny a místo, kde se mají uchazeči přihlásit. Výhodou 

vývěsek jsou niţší náklady, termínovanost ale také to, ţe potenciální uchazeči mají 

dostatek informací k tomu, aby sami posoudili, zda se mají o dané místo ucházet. 

Nevýhodu je, ţe si obvykle vývěsky nevšimne dostatek lidí, ale pouze ti, kteří okolo chodí 

nebo jsou v blízkosti zaměstnáni. Metoda tedy oslovuje jen omezený počet potenciálních 

uchazečů a není tedy příliš vhodná při hledání kvalifikovaných odborníků.  
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5. Letáky 

 

Letáky bývají obvykle šířeny na určitém území, a to buď vkládáním do schránek, 

nabízením na ulici nebo veletrhu. Letáky jsou poněkud aktivnější metodou neţ vývěsky. O 

nabídce volného pracovního místa se dozví více lidí neţ na vývěskách. Jedná se o vysoce 

nákladovou metodu, která se nepouţívá pro vyšší nebo manaţerské pozice, ale spíše pro méně 

kvalifikovaná pracovní místa. Můţe také souviset se sezónní zaměstnaností a nárazovým 

získáváním např. brigádníků. 

 

6. Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

 

Tato metoda je velice rozšířená. Jedná se o inzerování volných pracovních míst ve 

sdělovacích prostředcích, především tiskovinách, včetně odborných periodik. Stále častější 

je inzerování i prostřednictvím rozhlasu či televize. Inzerce můţe mít dokonce i 

mezinárodní záběr, záleţí na povaze volného pracovního místa. Má-li být inzerát co moţná 

nejméně nákladný, měl by obsahovat název, místo a stručný popis práce, poţadavky na 

vzdělání, znalosti, dovednosti a vlastnosti zájemce, včetně dokumentů poţadovaných od 

uchazeče, a informace, jak, kde a kdy se můţe o pracovní místo ucházet. Dále je vhodné, 

aby inzerát obsahoval ještě název, adresu a charakteristiku činnosti firmy, pracovní reţim, 

podmínky odměňování, zaměstnanecké výhody a v neposlední řadě i moţnost dalšího 

vzdělávání. Výhodou je, ţe se jedná o nejrychlejší formu sdělení nabídky zaměstnání 

velkému mnoţství lidí. Nevýhodou ovšem často bývá cena inzerce a snaha tuto cenu 

minimalizovat i na úkor efektivnosti inzerátu. Při volbě způsobu získávání pracovníků 

pomocí inzerátu se opíráme o tří kritéria: náklady, rychlost a pravděpodobnost získání 

dobrých uchazečů.  

 

Cílem inzerování by mělo být: 

 upoutat pozornost – inzerát musí vypadat tak, aby upoutal pozornost od 

konkurenčních inzerátů. 

 vytvářet a udrţovat zájem – informaci o pracovním místě, podniku, podmínkách 

zaměstnání a poţadované kvalifikaci musí sdělovat atraktivním a zajímavým 

způsobem. 
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 stimulovat akci – inzerát musí být sdělen takovým způsobem, aby upoutal 

čtenářovu pozornost a čtenář byl ochoten číst inzerát aţ do konce. To bude mít za 

následek dostatečný počet odpovědí vhodných uchazečů. 

 

Hlavní typy inzerátů: 

 Standardní sloupcové, zařazené pod příslušným záhlavím inzertní části novin či 

časopisů. Text je umístěn mezi ostatní inzeráty ve sloupci, má standardní podobu, 

neobklopuje jej ţádný prostor, není členěn na odstavce, neexistují odráţky. Patří 

mezi nejlevnější formu inzerování a je vhodný pouze pro nabízení niţších funkcí, 

méně kvalifikovaných a rutinních prací. 

 

 Částečně nestandardní, zařazeny pod příslušným záhlavím inzertní části novin či 

časopisů. Nadpis obvykle bývá odlišným typem písma, např. velkými písmeny, 

kurzívou, tučně apod., jsou členěny do odstavců, existují odráţky a kolem textu je 

ponechán určitý volný prostor soustřeďující pozornost čtenáře na text inzerátu. 

Jejich cena je sice vyšší neţ u standardních sloupcových, ale stále je přijatelná a 

tyto inzeráty mohou být mnohem účinnější neţ sloupcové inzeráty. 

 

 Plně nestandardní, obvykle mají takovou podobu, jakou si sám inzerující či 

specializovaný poradce navrhne. Jsou orámovány, je v nich moţné pouţít libovolné 

písmo, ilustraci a lze je umístit i mimo obvyklou inzertní část novin či časopisů. 

Mohou být drahé a pouţívají se obvykle při získávání pracovníků pro pracovní 

místa manaţerů, techniků a vysoce kvalifikovaných odborníků. 

 

7. Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi 

 

Nejčastější spolupráce nastává mezi organizací a vysokými školami, ale můţeme se setkat 

i se situací, kdy firmy spolupracují se středními školami či učilišti. Pro některé organizace 

je tato metoda výběru zaměstnanců hlavním zdrojem. Podniky často vynakládají velké úsilí 

na vydávání informačních broţurek i na pravidelné návštěvy škol. Jednou ročně se v Praze 

pořádá tzv. Career days, kde se shromáţdí mnoho firem a informují budoucí absolventy o 

činnosti firmy, ale také o nabídce volných pracovních míst. Některé firmy dokonce 

podporují své vybrané studenty na učilištích či středních školách jiţ během studia. 

Obvykle jim přispívají nějakou finanční částkou a studenti jim za to přislíbí, ţe po 
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ukončení studia nastoupí do jejich firmy. Výhodou této metody je, ţe škola často sama dělá 

pro organizaci jakýsi předvýběr a sama vybere ty nejlepší studenty. Organizace je 

informována o profilu studenta a ví, jakými znalostmi a dovednostmi absolvent disponuje. 

Určitou nevýhodou tohoto způsobu získávání nových pracovníků je jeho sezónnost. Někdy 

se to řeší tak, ţe uvolněná pracovní místa jsou obsazena dočasně do doby, neţ bude moci 

nastoupit absolvent školy (např. odloţením odchodu do důchodu, přijetí dočasného 

pracovníka apod.). 

 

8. Spolupráce se sdruţeními odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými 

společnostmi apod. 

 

V praxi je tato metoda méně pouţívaná, přesto je velice vhodná, a to především 

k získávání špičkových manaţerů a specialistů. Výhodou je, ţe organizace, která hledá 

pracovníka pomocí této metody si můţe být jista, ţe všichni vyhlédnutí jedinci jsou 

odborně způsobilí. Nevýhodou je to, ţe získávání je poněkud obtíţné, protoţe skuteční 

odborníci mají obvykle lukrativní zaměstnání a chceme-li je získat, musíme jím nabídnou 

výhodnější podmínky a zajímavější práci, neţ jakou měli doposud.  

 

9. Spolupráce s úřady práce 

 

Jde o metodu, která je pro firmu levná, ale její úspěšnost je závislá na situaci na trhu práce 

v daném regionu. Metoda vyţaduje jak podrobné formulování poţadavků firmy, tak i 

zájem o spolupráci s příslušným úřadem práce. Úřady práce slouţí nejen osobám 

hledajícím zaměstnání, ale i organizacím hledající pracovníky. Úřady práce pak mohou 

zajistit první kolo výběru uchazečů. Informovováním o volných, obsazených nebo 

zrušených pracovních místech plní firma svoji povinnost plynoucí ze zákona. Úřady práce 

inzerují volná místa nejčastěji na úrovni nástupních pozic a pozic nevyţadující vysoké 

vzdělání, ale jsou i výjimečné případy. Výhodou je, ţe je tato metoda velmi levná. Úřady 

práce zprostředkovávají zaměstnání naprosto bezplatně jak pro uchazeče, tak pro 

organizace. Náklady jsou hrazeny ze státních prostředků vyčleněných na realizaci politiky 

zaměstnanosti. Další výhodou je to, ţe úřady práce si samy zjišťují potřebné informace o 

uchazeči. V některých případech můţe zaměstnavatel dokonce získat i příspěvek na 

zaměstnání určitého pracovníka, např. osoby se změněnou pracovní schopností. 

Nevýhodou je ovšem omezený výběr z uchazečů registrovaných na úřadech práce. 
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Obvykle se jedná o osoby s niţší kvalifikací nebo z nějakého důvodu jinak obtíţně 

umístitelné osoby. Osoby s vyšší kvalifikací často dávají přednost hledání zaměstnání 

jinými cestami. 

 

Úřady práce se člení dle Hroníka (1999) na několik oddělení: 

 Oddělení zprostředkování – zde dochází k přímému styku s uchazečem a 

k zprostředkování zaměstnání. 

 

 Oddělení trhu práce – vypracovává různé prognózy, analýzy, povoluje práci 

cizincům, poskytuje právní poradnu pro zaměstnavatele apod. Toto oddělení pořádá 

např. burzy práce, předvýběry, analýzu funkčního místa apod.  

 

 Oddělení poradenské – toto oddělení realizuje aktivní politiku zaměstnanosti 

v rámci níţ provádí či zabezpečuje rekvalifikace, poskytuje zaměstnavatelům 

příspěvky na absolventská místa, společensky účelná místa a chráněná pracoviště. 

Poskytuje poradenské sluţby spojené s volbou povolání a odbornou přípravu 

v souladu s rozvojem odvětví.  

 

 Další oddělení – oddělení kontroly vykonává kontrolní činnost na úseku 

zaměstnanosti, pracovně právních vztahů. Ekonomické oddělení sleduje účelnost 

hospodaření s prostředky na zabezpečení zaměstnanosti. Sekretariát ředitele a 

správa počítačové sítě zabezpečují podporu vlastnímu managementu.  

 

10. Vyuţívání sluţeb komerčních zprostředkovatelů 

 

Spolupráce firem s agenturami a zprostředkovatelnami práce se stále rozšiřuje. Většina 

těchto agentur nenabízí jen získání a pohovory se zaměstnanci, ale také jejich výběr, resp. 

předvýběr. Agentury si jiţ získaly své místo na trhu práce především proto, ţe úřady práce 

nejsou v plném rozsahu schopny plnit úkoly, které od nich trh zaměstnanosti vyţaduje. 

Organizace se musí naučit jasně a správně definovat své poţadavky. Tato metoda se 

pouţívá hlavně při získávání špičkových specialistů či schopných manaţerů. Většina 

těchto firem vyţaduje honorář odvozený od základního ročního platu na obsazovaném 

pracovním místě. Velkou výhodou vyuţití komerční zprostředkovatelny jsou její znalosti 

trhu práce a mnoho zkušeností v oboru. Nevýhodou je hlavně vysoká finanční náročnost. 
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Personální agentury – pomáhají firmám s vyhledávání vhodných uchazečů, tudíţ se 

organizace vyhne nutnosti inzerovat, protoţe agentury mají k dispozici seznamy lidí 

hledající zaměstnání a také vyuţívají předplacené inzertní sluţby. Některé agentury se 

specializují na určitá zaměstnání, jiné se vymezují místně. Mnoho z nich působí celostátně 

nebo dokonce mezinárodně a jsou schopny vyhledat pracovníky na trvalý i dočasný poměr. 

Agentuře se za její sluţby musí zaplatit poplatek. Ten obvykle bývá dosti vysoký, ale je 

důleţité brát v úvahu čas, který bychom museli vynaloţit při hledání vhodného kandidáta. 

Rovněţ je důleţité zváţit míru své profesionální zdatnosti v oblasti náboru a výběru 

pracovníků.  Dale (2007). 

 

Sluţby, které poskytují personální agentury: 

 Výběr uchazečů ze svého registru – personální agentury si vedou svůj seznam 

kandidátů a pokud se pro určitého pracovníka naskytne vhodné místo, tak jej 

kontaktují. 

 

 Realizace náborové kampaně – to lze provést veřejně, s vyuţitím jména vaší 

organizace a její pověsti, anebo anonymně, pokud si nepřejete být zveřejněni. 

 

 Aktivní vyhledávání uchazečů – to je dobrý způsob jak nalézt uchazeče, aniţ by 

kdokoliv jiný věděl, ţe obsazujete volné místo.  

 

11. Elektronické získávání pracovníků (E-recruitment) 

 

V dnešní době se získávání pracovníků pomocí internetu stává stále častějším. Internet je 

přístupný stále širšímu okruhu lidí ať uţ to jsou studenti, či další potenciální pracovníci, 

kteří tak prostřednictvím jeho sluţeb mají příleţitost být osobně, dlouhodobě, aktuálně 

informování o potřebách firem. Pod termínem e-recruitment je v současnosti chápán 

způsob interaktivní komunikace mezi podniky hledajícími zaměstnance a uchazeči o práci. 

České servery zprostředkovávající práci se dnes mnoţí geometrickou řadou a mnoho 

personálních agentur, které v ČR působí, uţ také nastupující trend e-recruitmentu sleduje. 

Servery týkající se práce, jeţ najdete na českém internetu, jsou buď ekvivalentem nějakého 

inzertního deníku, jako Annonce, Avízo, Job Master aj., nebo je provozují personální 

agentury, ať uţ naše, či zahraniční, které poskytují komplexní sluţby uchazečům i 

zaměstnavatelům. Hledáte-li práci, můţete si zde prohlédnout aktuální nabídky volných 
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míst a zařadit svůj ţivotopis do databáze, k níţ mají firmy nabízející práci většinou placený 

přístup. Jakmile se setká odpovídající nabídka s poptávkou, dostanete zprávu, ţe je o vás 

zájem a jak postupovat dál. U dotazníků se většinou uvádějí i vaše kontaktní data a osobní 

údaje, ale k těm je přístup umoţněn pouze registrovaným firmám, které chtějí oslovit 

konkrétního kandidáta. Ostatním uţivatelům databáze se tyto údaje nezobrazují. Pokud 

procházíte stránky zaměřené pouze na aktuální inzerci pracovních příleţitostí, dostanete 

všechny potřebné informace hned a sami se přihlásíte na kontaktní místo, máte-li o práci 

zájem. 

 

Dva způsoby hledání práce pomocí internetu: 

A) Aktivní hledání práce přes internet 

Při aktivním hledání práce na internetu se sám uchazeč snaţí najít nabídku tím způsobem, 

ţe prochází různé pracovní portály. Nejdůleţitějším faktorem při hledání práce na internetu 

je, aby uchazeč věděl, kde hledat a jak hledat.  

 

Kde hledat: 

Bohuţel v České republice neexistuje jeden jediný portál, který by slučoval veškeré 

nabídky práce, a tím pádem máme ztíţenou práci a musíme procházet několik stránek. 

Mezi ně patří: 

 pracovní portály (nejvíce vyuţívaná moţnost) 

 webové stránky pracovních agentur 

 stránky úřadu práce 

 specializovaná diskusní fóra a komunitní weby 

 stránky "volná místa" na firemních webech konkrétních firem, u kterých 

chcete pracovat 

 a další 

 

Jak hledat: 

Pokud uţ se nacházíme na konkrétní webové stránce, která nabízí mnoho pracovních pozic 

je dobré si určit kritéria, která nám nabídky filtrují. Většina portálů umoţňuje vyhledávání 

pracovních míst podle následujících kritérií: 

 podle oboru 

 podle regionu nebo města 

 typ pracovního poměru (práce na plný úvazek, zkrácený úvazek, brigáda...) 
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 konkrétní profese 

 minimálního poţadovaného platu 

 podle data zadání inzerátu 

 a další 

 

B) Pasivní hledání práce přes internet 

Pasivní způsob hledání práce na internetu je jednodušší a pohodlnější pro uchazeče. V 

současnosti zaţívá velký „boom“ a je personálními manaţery stále více vyuţíván. Tento 

způsob také není tak náročný na čas jako při aktivním hledání. Určitý čas to uchazeči 

zabere, ale pouze na začátku, kdy musí vyplnit potřebné formuláře a poté uţ jen čeká. Mezi 

tento způsob hledání práce patří např. pracovní agent či vyplnění on-line ţivotopisu. 

 

Pracovní agent  

Jedná se o výbornou sluţbu při které uchazeč ušetří spoustu času a nemusí se prohrabávat 

aktuálními nabídkami. Tento způsob spočívá v tom, ţe uchazač zadá veškeré své 

poţadavky, jako např. lokalitu práce, výši platu apod., svému pracovnímu agentovi a ten uţ 

za něj prochází všechny moţné nabídky práce na internetu a pokud se kritéria shodují pošle 

nabídku svému klientovi na e-mail.  

 

On-line ţivotopis 

Jde o způsob, při kterém uchazeč vyplní ţivotopis podle určité šablony a vloţí jej do 

databáze na pracovním portále. Důleţité je, aby byl ţivotopis vyplněn bez chyb, aby 

zaujmul, ale také musí být vyplněn pravdivě. Poté uţ jen čeká, jestli se mu někdo ozve 

s nabídkou práce či ne. Nejčastěji si tyto on-line ţivotopisy prohlíţejí sami zaměstnavatelé 

či personální agentury.  

 

Výhodou získávání pracovníků pomocí internetu je, ţe můţe pokrýt širší okruh uchazečů, 

společnost tak můţe oslovit kandidáty z celého světa. E-recruitment je rychlejší a levnější 

neţ tradiční způsoby nabízení zaměstnání. Značná je úspora peněz, náklady na přijatého 

pracovníka jsou niţší neţ při inzerci v tisku. Podnik také ušetří na nepřímých nákladech 

jako jsou telefonní hovory či poštovné. Ve srovnání s tiskem je inzerce na internetu 

rychlejší, interaktivnější a uţivatelsky pohodlnější neţ inzerce v novinách.  

Nevýhoda e-recruitmentu spočívá v tom, ţe tato metoda můţe vést k tomu, ţe organizace 

budou zavaleny příliš velkým mnoţstvím nevhodných ţádostí. Tento problém nastal ve 
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chvíli, kdyţ začal práci on-line hledat i „střední proud“ – tj. méně vyhranění uţivatelé. 

Další nevýhodou e-recruitmentu je, ţe pro mnoho potenciálních uchazečů o zaměstnání 

stále ještě není internet dostupný.
 
Ovšem na druhé straně lze předpokládat, ţe uchazeči 

hledající práci přes internet se umí přizpůsobit chování trhu, budou pruţní, ochotni stavět 

se pozitivně ke změnám, budou mít hlubší počítačové znalosti, a tudíţ mají větší 

předpoklady stát se pro podnik přínosem.  

 

2.4.7 Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

Tento krok je velice důleţitý, protoţe ovlivňuje pozdější fázi předvýběru či výběru. Záleţí 

na organizaci a především na obsazovaném místě jaké dokumenty poţaduje od uchazeče.  

 

Nejčastěji poţadované dokumenty dle Koubka (2007): 

 vyplněný dotazník organizace 

 ţivotopis uchazeče 

 průvodní dopis 

 doklady o vzdělání a praxi 

 hodnocení či reference z předchozích zaměstnání 

 výpis z rejstříku trestů 

 lékařské vysvědčení o zdravotním stavu 

 

 Dotazník organizace 

K získání informací o uchazeči organizace velmi často vyuţívají dotazníků. Dotazníky si 

buď firma vypracovává sama, nebo si je nechávají navrhnout od specialistů. Dotazník se 

hlavně pouţívá jako prostředek k vytvoření standardizované informace o uchazeči na volné 

pracovní místo. Udává strukturovaný podklad pro třídění uchazečů podle jejich vhodnosti a 

utvoření seznamu uchazečů, kteří mohou být pozváni k pohovoru a jiným výběrovým 

procedurám.  

 

V podstatě existují dvě základní formy dotazníků: 

 Jednoduchý dotazník – obsahuje pouze holá fakta, např. výčet předchozích 

zaměstnání, pracovní zkušenosti, informace o posledním zaměstnání apod. 

Jednoduchý dotazník se pouţívá při obsazování manuálních profesí.  
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 Otevřený dotazník – ten umoţňuje uchazeči, aby se mohl podrobněji rozepsat o 

některých skutečnostech, jako např. o zájmech, dosavadních zkušenostech, 

úspěších, o svých silných a slabých stránkách, o představě budoucí kariéry apod. 

Pouţívá se hlavně při získávání specialistů a manaţerů. Armstrong (2007), Koubek 

(2007). 

 

 Ţivotopis uchazeče 

Ţivotopisy jsou často pouţívaným a populárním způsobem podávání ţádosti o místo. Pro 

uchazeče je to výhodné z toho důvodu, ţe dobře zpracovaný ţivotopis můţe pouţít 

opakovaně. V dnešní době se dokonce velice často začínají vyuţívat i elektronické 

ţivotopisy. Běţně se ţivotopis omezuje na jednu, nanejvýš dvě stránky s popisem 

významných etap profesního vývoje uchazeče a se stručnými údaji o jeho osobním ţivotě, 

záliby, zájmy apod. Platí, ţe ţivotopis má být krátký, faktický a výstiţný. Ne však aţ tak 

krátký, aby byl souhrnem pouhých statistických údajů a fakt o uchazeči.  

 

Typy ţivotopisů: 

 Volný ţivotopis – v praxi obvykle převládají strukturované ţivotopisy z důvodu 

jejich snadnějšího srovnávání, ovšem některé organizace vyţadují od uchazečů 

volný ţivotopis, který obvykle chtějí ručně psaný na nelinkovaný papír. Volný 

ţivotopis je informačně vydatnější, výmluvnější, ponechává zájemci volnost napsat 

o sobě a své profesní dráze bez omezení. Výhodou je, ţe tento ţivotopis umoţňuje 

posoudit formulační schopnosti uchazeče.  

 Polostruktrurovaný ţivotopis – je dána určitá struktura, aby si organizace při 

vyhodnocování ulehčila práci, ale vyuţívají se zde i prvky volného ţivotopisu. 

Uchazeči musejí v ţivotopise poskytnout informace, které organizace vyţaduje pro 

účely posouzení jejich způsobilosti, zbytek informací záleţí na uchazeči.  

 Strukturovaný ţivotopis – v praxi se tato forma uţívá nejčastěji, jelikoţ pro 

organizaci je nejjednodušší při vyhodnocování o vhodnosti daného kandidáta. Ve 

strukturovaném ţivotopisu jsou vypsána především jasná fakta, která jsou 

sdělována stručnou výstiţnou formou.  

 

 Průvodní dopis 

Průvodní dopis obvykle doplňuje strukturovaný ţivotopis. V dopise bývá popsán důvod 

zájmu o danou práci, ochota zúčastnit se výběrového řízení apod. Je psaný jen pro 
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jedinečnou příleţitost. V průvodním dopise se mohou objevit informace, které se většinou 

zuţitkují později. Dale (2007), Hroník (1999). 

 

2.4.8 Formulace nabídky zaměstnání 

Zpracování nabídky zaměstnání záleţí na tom, o jaké volné pracovní místo jedná, o jakou 

profesi, zda se pracovníci získávají z vnitřních či vnějších zdrojů apod. Je důleţité 

poskytnout uchazeči dostatečné informace o pracovním místě. Informace by měly být jasné 

a výstiţné, aby nedocházelo ke zbytečnému nadbytku nevhodných uchazečů a naopak, aby 

se hlásili právě ti, o které má daná organizace zájem. Organizace nezvaţuje pouze obsah 

nabídky, nýbrţ i její formu a její vhodné umístění. 

 

2.4.9 Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Při uveřejňování nabídky zaměstnání je důleţité zváţit o jaký typ volného pracovního 

místa se jedná a podle toho volit způsob zveřejnění. Je vhodné se nespoléhat jen třeba na 

inzerát, ale kombinovat všechny dostupné metody získávání zaměstnanců. Je třeba brát 

v úvahu délku zveřejnění volného pracovního místa. Neměla by být příliš dlouhá ani příliš 

krátká. Minimální doba uveřejnění jsou dva týdny. Kratší dobu si můţeme dovolit, pokud 

se jedná o méně kvalifikovanou práci nebo pokud je dostatek pracovních sil na trhu práce. 

Vysoce kvalifikovaná místa většinou potřebují delší dobu zveřejnění nabídky, jelikoţ je 

nutné si uvědomit, ţe vysoce kvalifikovaní pracovníci bývají zaměstnáni u jiné organizace.  

 

2.4.10  Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání 

s nimi 

V období mezi uveřejněním nabídky a ukončením období, které je nutné k tomu, aby 

uchazeči mohli zareagovat na danou nabídku, nastává časový úsek, kdy uchazeči začínají 

reagovat a připravovat potřebné dokumenty, aby volné pracovní místo mohlo být obsazeno 

včas. V tomto časovém úseku dochází k získávání potřebných dokumentů a poţadovaných 

informací od uchazečů. Dokumenty a informace od uchazečů by měly být hned 

zkontrolovány, zda jsou úplné a posléze přehledně uspořádány. Koubek (2007). 
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2.4.11  Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací  

Předvýběr je velice významná fáze při získávání pracovníků. Na základě doloţených 

dokumentů od uchazečů se vyberou ti, kteří se zdají být vhodní pro zařazení do vlastního 

výběru. Organizace porovná přiloţené dokumenty a na základě obsazovaného pracovního 

místa vybere ty, kteří se jeví jako nejvíce vhodní. Některé organizace pořádají v této etapě 

předběţné pohovory. Nevhodní uchazeči jiţ podle poţadovaných dokumentů nejsou zváni.  

 

Výsledkem předvýběru je zařazení uchazečů do tří skupin: 

 velmi vhodní – jsou pozvání k výběrovému pohovoru. 

 vhodní – jsou pozváni jen tehdy, kdyţ je malé mnoţství velmi vhodných uchazečů, 

pošle se jim rezervační dopis. 

 nevhodní – organizace jim zasílá odmítavý dopis s poděkováním za jejich zájem. 

Koubek (2007). 

 

2.4.12  Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni 

k výběrovému řízení 

Poslední etapou získávání zaměstnanců je vytvoření seznamu  uchazečů. Výsledný seznam 

je obvykle uspořádán abecedně. Za ideální počet, který umoţňuje odpovědně přistupovat 

k výběru a přitom příliš nezatěţovat rozpočet organizace a pracovníky provádějící výběr, 

se povaţuje pět aţ deset uchazečů na jedno pracovní místo. U vysoce kvalifikovaných 

specialistů je lepší pozvat větší počet uchazečů.  

 

2.5 Pravidla získávání pracovníků 

Kaţdá organizace můţe mít odlišnou politiku získávání pracovníků, ale určitá pravidla by 

měly dodrţovat všechny.  

 

Doporučovaná pravidla dle Koubka (2007):  

1. Organizace by měly nejprve o volných místech informovat vlastní pracovníky. 

2. Při oslovování vnějších zdrojů by firma neměla vystupovat anonymně. 

3. Kaţdý uchazeč by měl být předem informován o základních charakteristikách 

volného pracovního místa. 
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4. Organizace by měla průběţně informovat uchazeče, neodkladně potvrdit příjem 

nabídky, poděkovat za ni a sdělit uchazeči hrubý časový plán dalších kroků. 

5. Organizace by se měla snaţit získat uchazeče jen na základě jejich schopností. 

6. Organizace by neměly vědomě přehánět nebo klamat při inzerování volných míst. 

7. Je zakázaná diskriminace potenciálních uchazečů na základě jejich pohlaví, věku, 

barvy pleti, náboţenství nebo politických názorů.  

 

2.6 Výběr pracovníků 

Po úspěšném absolvování předvýběru se kandidáti dostávají do uţšího výběru. Je nutné 

rozpoznat, který uchazeč se na obsazované místo bude nejvíce hodit. Důleţité je, aby 

vyhovoval nejen poţadavkům obsazovaného místa, ale také aby zapadl do kolektivu, byl 

schopen se rychle adaptovat, nenarušil pracovní tempo, byl v souladu s firemní kulturou 

apod. Výběr tedy musí brát v úvahu nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky 

uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. 

 

Výběr zaměstnanců se podílí na dosahování cílů firmy, tudíţ je značně důleţitou 

personální činností. Autoři, Kaňáková, Bláha, Babicová (2002), Foot a Hook (2002), se 

shodují v myšlence, ţe výběr představuje proces, ve kterém je nutné zajistit tyto poloţky:  

 shromáţdit co nejvíce relevantních informací o uchazečích  

 uspořádat a ohodnotit získané informace 

 dobře odhadnout uchazeče 

 předvídat jeho budoucí pracovní výkon 

 poskytnout informace zájemcům o pracovní místo 

 usoudit, jestli uchazeči chtějí nebo nechtějí přijmout nabídku zaměstnání  

 

Při výběru rozeznáváme tři druhy kritérií výběru pracovníků:  

 Celoorganizační (celopodniková) kritéria – vlastnosti, které organizace povaţuje 

u svých pracovníků za cenné a důleţité. 

 Útvarová kritéria – vlastnosti, které by měl mít jedinec pracující v určitém 

konkrétním útvaru či týmu.  

 Kritéria pracovního místa – vlastnosti, které odpovídají specifikaci pracovního 

místa. Koubek (2007). 
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2.7 Proces výběru pracovníků 

Proces získávání a výběru pracovníků se navzájem prolíná. Nedá se jednoznačně určit, kde 

se nachází konec fáze získávání pracovníků a kde začátek fáze výběru pracovníků.  

 

V procesu výběru se posuzuje způsobilost uchazeče vykovávat práci na obsazovaném 

pracovním místě. Je tedy nutné specifikovat kritéria, která budou při tomto hodnocení 

pouţita, zváţit a prověřit validitu (platnost) a spolehlivost těchto kritérií pro předvídání 

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

prokázaly, do jaké míry uchazeč zvoleným kritériím vyhovuje. Koubek (2007). 

 

U procesu výběru se tedy rozlišují nejčastěji dvě fáze: 

 předběţná fáze 

 vyhodnocovací fáze 

 

Předběţná fáze - vzniká prvotní potřebou obsadit volné nebo potencionálně volné 

pracovní místo.  

 

Ihned by měly následovat tyto tři kroky charakterizující tuto fázi:  

 V prvním kroku se vymezí pracovní místo a stanovují se jeho základní pracovní 

podmínky. Aby byl výběr kvalitní, musí být jasný a podrobný popis pracovního 

místa, jenţ má být obsazeno.  

 Druhý krok zjišťuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti a osobní vlastnosti uchazeče, 

jeţ poukazují na to, zda by mohl úspěšně vykonávat práci na tomto pracovním 

místě.  

 Třetí krok navazuje na druhý a konkrétně specifikuje potřebné poţadavky na 

uchazeče o zaměstnání (vzdělání, specializace, praxe, zvláštní schopnosti, apod.), 

aby byl shledán vhodným.  

 

Vyhodnocovací fáze - nastává po uplynutí časového úseku od předběţné fáze, z důvodu 

shromaţďování dostatečného mnoţství vhodných uchazečů o volné pracovní místo. 

Vyhodnocovací fáze se také skládá z několika kroků, ale na rozdíl od předběţné fáze není 

nutné všechny tyto kroky podstoupit. Záleţí to na okolnostech, ale především na 

charakteru a obsahu práce na obsazovaném pracovním místě.  
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Nejčastěji pouţívané kroky vyhodnocovací fáze: 

1. Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předloţených od uchazečů.  

2. Předběţný pohovor, který má doplnit některé skutečnosti obsaţené v dotazníku a 

písemných dokumentech.  

3. Testování uchazečů pomocí tzv. testů pracovní způsobilosti.  

4. Výběrový pohovor je nezbytným krokem.  

5. Zkoumání referencí.  

6. Lékařské vyšetření (pokud je potřebné).  

7. Konečné rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče.  

8. Informování všech uchazečů o rozhodnutí. Koubek (2007). 

 

2.8 Metody výběru pracovníků 

Podobně jako u metod získávání pracovníků je problematika metod výběru zaměstnanců 

velice obsáhlá. Firmy se musí samy rozhodnout, kterou metodu zvolí. Já se nadále budu 

věnovat jen těm v praxi nejpouţívanějším.  

 

1. Dotazník 

 

Jak jsem se jiţ zmínila, dotazník si buď firma vypracovává sama, anebo o to poţádá 

odborníka. Dotazník je uchazečům poskytnut k vyplnění a poté se zakládá do osobního 

spisu přijatého pracovníka a je zdrojem informací. V poslední době se stále více vyskytují 

elektronické dotazníky.  

 

2. Zkoumání ţivotopisu 

 

Ţivotopis patří mezi nejčastěji pouţívaný dokument při výběru uchazečů. Zpravidla ho 

vyţaduje kaţdá firma, a díky ţivotopisu dochází obvykle k předvýběru kandidátů. Je 

posuzována jeho obsahová stránka a je důleţité, jak se shoduje s obsazovaným místem. 
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3. Testy pracovní způsobilosti 

 

Testy pracovní způsobilosti nám slouţí jako pomocný či doplňkový nástroj výběru 

pracovníků. Existuje celá řada těchto testů, uvedu tedy opět alespoň některé dle literatury 

Armstrong (2007), Dale (2007), Hroník (1999), Koubek (2007):  

 

 Testy inteligence – tento typ testů posuzuje kognitivní a intelektové schopnosti 

uchazečů hodnocením jejich výkonu např. při řešení problémů, logické myšlení, 

verbální schopnosti, prostorové vidění,  paměť, schopnost numerického myšlení, 

rychlost vnímání, schopnost úsudku apod.  

 

 Testy schopností – měří vlastnosti související s pracovním místem nebo zařazením. 

Pouţívají se k hodnocení existujících i latentních schopností jedince a předpokladů 

jejich rozvoje. Jsou zaměřeny na mechanické a motorické schopnosti, manuální 

zručnost, vlohy, prostorovou orientaci, duševní schopnosti apod.  

 

 Testy znalostí a dovedností - zaměřují se na hloubku odborných znalostí a 

dovedností jedince, které zpravidla získal během studia. Jedná se např. o znalost 

cizího jazyka, psaní deseti prsty, práce na PC apod.   

 

 Testy osobnosti – většina testů osobnosti má formu dotazníků. Testy jsou zaloţeny 

na známých a důkladně prověřených teoriích osobnosti. Jsou navrţeny tak, aby 

prověřily povahové rysy, osobnostní charakteristiky a osobní preference. Mají 

ukázat různé stránky uchazečovi osobnosti, základní rysy jeho povahy, zda je 

extrovert nebo introvert, racionální nebo emotivní, společenský či uzavřený apod.  

 

 Testy praktických dovedností – jedná se o ukázky práce. Test spočívá na výkonu 

daného úkolu nebo prvku úkolu, který je částí určitého zaměstnání, který prezentuje 

uchazeč. 

 

 Skupinové metody výběru – mohou mít různou podobu. Můţe se jednat o jakousi 

simulaci řešení praktického problému či hraní určité role. Tyto metody jsou vhodné 

pro výběr pracovníků do manaţerských funkcí či na místa vedoucích pracovníků.  
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 Grafologie – jedná se o zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím 

jejího rukopisu.  

 

4. Assessement centre 

 

Výraz „diagnosticko – výcvikové centrum“ příliš nezdomácněl, proto se pouţívá výraz 

Assessment centre (AC). AC je soubor metod aplikovaných na skupinu jedinců za účelem 

obsazení pracovní pozice, identifikace rozvojových potřeb nebo zjišťování charakteristik 

zaměstnanců za dalším účelem po dobu jednoho nebo více dnů. Mezi takto aplikované 

metody patří psychodiagnostické metody, rolové hry, případové studie, ukázky týmové 

práce apod. Mnoţství a náročnost pouţitých metod odpovídá kritériím, která byla pro 

hodnocení účastníků stanovena. Hlavním rysem assessment centra je přítomnost více 

hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během 

delšího časového úseku. Kyrianová (2003). 

 

5. Pohovor 

 

Pohovor je nejpouţívanější a podle názoru většiny odborníků, i nejvhodnější a klíčovou 

metodou výběru pracovníků. Aby však byl nejlepší metodou, musí být dobře připraven. 

 

Pohovor má, kromě obecného cíle, posoudit pracovní způsobilost uchazeče pro obsazované 

pracovní místo, tři hlavní cíle dle Koubka (2007): 

 Získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči (o jeho očekáváních a 

pracovních cílech, popř. verifikovat informace uváděné v písemných 

dokumentech). 

 Poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní (je důleţité, aby 

uchazeč získal realistickou představu o práci na obsazovaném pracovním místě). 

 Posoudit osobnost uchazeče.  
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Etapy Cíle Činnosti 

Úvod 

Vytvořit příjemné 

prostředí. Navázat kontakt 

(raport). 

Představení se. Úvod 

rozhovoru na neutrální 

téma. Souhlas s cílem 

rozhovoru. Základní 

struktura rozhovoru. 

Střední část 
Získat a předat informace. 

Udrţovat vztah. 

Informace o motivaci, 

vzdělání, vztazích, 

připravenosti k práci. 

Naslouchání. Pokládání 

otázek. Odpovědi na 

dotazy. 

Závěr 
Uzavřít rozhovor a 

projednat další postup. 

Shrnout rozhovor. Ujasnit 

si, ţe kandidát nemá další 

otázky. Sdělit další postup 

(co bude a kdy). 

Obrázek 2.2: Etapy přijímacího a výběrového pohovoru. Kaňáková, Bláha, Babicová (2000). 

 

Pohovory lze členit: 

Podle množství a struktury účastníků: 

 Individuální pohovory – typu 1+1, nejběţnější metoda, obdoba diskuze mezi 

čtyřma očima. Výhodou je snadné navázání vztahu mezi stranami, nevýhodou 

moţnost povrchního rozhodnutí. Je vhodný spíše jen při obsazování pracovního 

místa s méně kvalifikovanou prací.  

 Pohovorové panely - skupina dvou a více lidí provádějící rozhovor s jedním 

uchazečem. Obvykle takovýto panel tvoří personalista a liniový management. 

Výhodou je výskyt překrývajících otázek a moţnost diskuze mezi tazateli. Je 

vhodný při obsazování jakýchkoliv, především náročnějších pracovních míst. 

 Výběrová komise - oficiální, většinou větší pohovorový panel, svolaný a pověřený 

orgány podniku. Umoţňuje různé pohledy na uchazeče, nevýhodou je pokládání 

neplánovaných a náhodných otázek a moţnost předsudků. 

 Skupinový (hromadný) pohovor – na jedné straně je skupina uchazečů, na straně 

druhé jeden nebo více posuzovatelů. Armstrong (2007). 
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Podle obsahu a průběhu: 

 Strukturovaný (standardizovaný) pohovor - rozhovor je veden pomocí 

připravených otázek k identifikaci profilu uchazeče. Je dán obsah, pořadí otázek i 

čas, v němţ je moţné se věnovat jednotlivým otázkám. Tazatel porovnává kaţdého 

uchazeče podle stejných kritérií.  

 Nestrukturovaný (volně plynoucí) pohovor - kdy obsah, postup i časový rozvrh 

je utvářen v průběhu pohovoru a cíle pohovoru nebývají stanoveny vůbec, nebo 

jsou stanoveny jen rámcově. Nevýhodou je, ţe nezaručuje srovnatelnost 

způsobilosti uchazečů a je citlivý na tzv. halo efekt (první dojem, který ovlivňuje 

celou podobu pohovoru a samozřejmě i posuzování).  

 Polostrukturovaný pohovor – snaţí se spojit výhody a eliminovat nevýhody 

nestrukturovaného i strukturovaného pohovoru. Pouţívají se dvě podoby této formy 

pohovoru. V prvním případě je část pohovoru strukturovaná a část představuje 

volně plynoucí pohovor. Ve druhém případě jsou předem stanovené cíle pohovoru. 

Koubek (2007). 

 

6. Zkoumání referencí 

 

Doporučovanou metodou výběru jsou reference o budoucích zaměstnancích. Reference o 

jednotlivých uchazečích, a to nejčastěji od bývalých zaměstnavatelů, mívají jak písemnou 

podobu (posudek od bývalého zaměstnavatele), tak ústní resp. telefonickou podobu. 

Jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnavatelé ţádají uchazeče o reference, můţe být 

obava, ţe uchazeč nemusí při pohovoru říci vše, můţe zakrývat některé skutečnosti nebo se 

stylizovat. Získávání referencí je citlivá záleţitost a je třeba postupovat uváţlivě. Stýblo 

(2003). 

 

7. Lékařské vyšetření 

 

Pouţívá se v těch případech, kde by mohlo dojít k ohroţení zdraví ostatních lidi (např. 

v potravinářském průmyslu). 
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8. Přijetí nejlepších uchazečů na zkušební dobu 

 

Metoda spočívá v tom, ţe organizace přijme na zkušební dobu více vhodných uchazečů 

(nejčastěji dva či tři), kteří předtím úspěšně prošli sítem jiných metod výběru, a snaţí se 

zajistit soustavné monitorování výsledků jejich práce a jejich pracovního chování. 

Nejlepšího si pak ponechá a ostatní ve zkušební době propustí. Jedná se o velice efektivní 

metodu z pohledu organizace, avšak je velice nákladná a organizačně náročná. Koubek 

(2007). 

 

2.9 Pravidla výběru pracovníků  

Doporučované zásady výběry pracovníků dle Koubka (2007): 

1. Vybírání pracovníků pouze na základě jeho schopností vykonávat úspěšně práci na 

obsazovaném místě (nejdůleţitější zásada). 

2. Důsledné dodrţování platných zákonů. 

3. Uchazeč by měl být rovnocenným a rovnoprávným partnerem. 

4. Informace poskytnuté uchazečem by měly být pro organizaci povaţovány za 

důvěrné. 

5. Pouţití kombinací několika výběrových metod. 

6. Metody výběru by měly být přiměřené obsazovanému místu a měly by být pro 

uchazeče přijatelné. 

7. Osoby zúčastňující se výběrových procedur na straně organizace by měly být 

důkladně připravené a znalé problematiky. 

8. Proces výběru pracovníků by měl být dobře organizovaný, nekomplikovaný a 

nenáročný na administrativní práce.  

 

2.10  Závěrečná fáze získávání a výběru pracovníků 

Závěrečnou fází celého procesu získávání a výběru pracovníků je potvrzení nabídky 

zaměstnání poté, co jsme dostali příznivé reference a uchazeč absolvoval lékařské vyšetření 

potřebné např. pro účely penzijního a ţivotního pojištění nebo ke zjištění fyzické vhodnosti a 

zdravotní způsobilosti potřebné pro danou práci. V této fázi by také měla být vypracována 

pracovní smlouva. Základní informace, které by měly být do písemné pracovní smlouvy 
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zahrnuty, závisejí na postavení pracovního místa v podnikové hierarchii funkcí a na dalších 

charakteristikách pracovního místa. Armstrong (1999). 

 

2.11  Shrnutí 

Na základě odborné literatury jsem utvořila teoretickou část, ze které budu vycházet při 

provádění aplikační části. Budu se snaţit zjistit současný stav ve firmě IDS – Inţenýrské a 

dopravní stavby Olomouc a.s., jaké metody získávání a výběru zaměstnanců firma vyuţívá, 

zda-li je to pro ni výhodné, anebo naopak, jestli některou z metod nevyuţívá a přitom by to pro 

ni mohlo být přínosem. Metod získávání a výběru zaměstnanců je opravdu celá řada, a proto se 

v praktické části budu věnovat pouze těm, které se firmy týkají nebo mohou týkat. Rozbor 

provedu pomocí interních materiálů firmy, konzultací s vedením i personalistou. Dále provedu 

dotazníkové šetření, díky kterému získám pohled na problematiku získávání a výběru 

zaměstnanců ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Budu se 

snaţit odhalit slabá místa, popřípadě zjistit, zda dílčí kroky celého procesu jsou dostatečně 

efektivní. 
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3 Charakteristika společnosti                                  

 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc vznikla v roce 1996 jako 

společnost s ručením omezeným s myšlenkou prosadit se na stavebním i dopravním 

ţelezničním trhu nejen v oblasti sídla společnosti. V roce 2001 se společnost  

restrukturalizovala na akciovou společnost. Je zapsána v obchodním rejstříku Krajského 

soudu v Ostravě v oddíle B, vloţka 2419. Snahou firmy je komplexní řešení stavebních, 

dopravních a přepravních poţadavků. 

 

Identifikační údaje: 

 Název společnosti: IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. 

 Sídlo společnosti: Albertova 21, 779 00 Olomouc 

 IČO:   25869523 

 DIČ:   CZ25869523 

 Tel.:   +420 585 757 041 

 Fax:   +420 585 757 042 

 E-mail:  ids@ids-olomouc.cz 

 

 

Obrázek 3.1: Sídlo společnosti IDS Olomouc, a.s. 

mailto:ids@ids-olomouc.cz
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3.1 Předmět činnosti 

 údrţba, výstavba a rekonstrukce ţelezničních tratí a vleček 

 výstavba a rekonstrukce silnic 

 výstavba a rekonstrukce mostů 

 pozemní stavitelství 

 projekční činnost ve stavebnictví 

 

Stavitelství  

 Svým podílem se firma na českém stavebním trhu řadí mezi přední dodavatele ve 

stavebnictví. 

 Zajišťuje generální dodávky staveb od zpracování studie proveditelnosti přes 

projektovou dokumentaci, stavební činnost, přípravu podkladů pro přejímky aţ po 

zastoupení v kolaudačním řízení a předání díla objednateli. 

 

Hlavní stavební obory společnosti: 

 Kolejové stavby – společnost dodává všechny typy kolejových staveb (ţelezniční, 

tramvajové, jeřábové), od výstavby přes rekonstrukci aţ po údrţbu. Provádí 

modernizace, optimalizace a rekonstrukce vysokorychlostních koridorů, 

regionálních tratí, ţelezničních stanic i ţelezničních vleček. Dále provádí stavby 

ţelezničních mostů, podchodů, propustků, odvodňovacích systémů, včetně 

protihlukových opatření. 

 Silniční stavby – stavba a rekonstrukce dálnic, silnic, rychlostních komunikací, 

městské a účelové komunikace, včetně cyklostezek. Dále stavba letištní plochy, 

parkovišť a kruhových objezdů. Provádí i řadu menších sluţeb, např. pokládky 

ţlabů nebo montáţe svodidel. 

 Mosty, mostní komunikace – firma provádí stavby a rekonstrukce monolitických 

mostů a konstrukcí malé a střední velikosti, včetně ţelezničních mostů. Provádí téţ 

monolitické, gabionové zdi a další dopravní umělé stavby. 

 Občanské stavby – stavba a rekonstrukce všech druhů staveb od skladů a 

sportovních areálů aţ po administrativní budovy, budovy pro zdravotnictví, 

obchody, popřípadě sluţby. 

 Inţenýrské stavby – společnost realizuje inţenýrské, vodohospodářské i 

ekologické stavby, zajišťuje dodávky potrubních systémů.  
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3.2 Získané certifikáty 

Zajištění kvalitní sluţby zákazníkovi jsme podloţili získáním certifikátů systému 

managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001: 2000) a systému 

environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (ISO 

14001:2005). Pro další zvýšení úrovně bezpečnosti při práci proběhla certifikace systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS18001:1999. 

 

Další dílčí certifikáty pro produkty: 

 Výstavba komunikací, mostních a betonových konstrukcí, včetně rekonstrukcí a 

sanací. 

 Montáţe silnoproudých rozvaděčů a trakčního vedení. 

 Výstavba ţelezničního spodku a svršku včetně tramvajových tratí. 

 Koncesní listina – silniční doprava. 

 Certifikát svařování tramvajových tratí. 

 Systém managementu jakosti dle ISO 9001 – stavitelství. 

 Systém environmentálního managementu dle ISO 14000. 

 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

OHSAS18001:1999. 

 Provozování dráţní dopravy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

 Licence k provozování dráţní dopravy. 

 

3.3 Orgány společnosti 

 Představenstvo: 

 Ing. Zdenek Kyselý, předseda představenstva 

 Ing. Jiří Hájek, místopředseda představenstva 

 Ing. Oldřich Nezhyba, člen představenstva 

 

 Dozorčí rada: 

 Ing. Vladimíra Vacková, předseda dozorčí rady 

 Ing. Oldřich Frydrych, člen dozorčí rady 

 Alena Jankotová, člen dozorčí rady 
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3.4 Organizační struktura 

 

Současný stav: 

 

 

 

Graf 3.1: Současná organizační struktura společnosti 

 

IDS – Inţenýrské a dopravní 

stavby Olomouc, a.s. 

 

Činnost firmy: 

- stavební činnost. 

 

IDS CARGO a.s. 

 

Činnost firmy: 

- provozování drah a dráţní 

dopravy, 

- ţelezniční přeprava, 

- zasílatelství, 

- cejchování kolejových vah. 

 

Viamont a.s. 

 

Činnost firmy: 

- komplexní obnova 

elektrárny Tušimice, 

- opláštění a zastřešení 

hlavního výrobního bloku 

elektrárny Tušimice, 

- engineering staveb, 

- osobní ţelezniční doprava. 

 

k 31. 8. 2009 

vlastní kapitál: 307 mil.Kč 
obrat: 1 787 mil. Kč 

počet zaměstnanců: 183 

VIAMONT 

Regio a.s. 

 

Činnost firmy: 
- osobní ţelezniční 

přeprava. 

VIAMONT  

Development a.s. 

 

Činnost firmy: 
- engineering 

staveb. 

VIAMONT 

Sport s.r.o. 

 

Činnost firmy: 
- provozování 
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VIAMONT 

Servis a.s. 

 

Činnost firmy: 
- kontrola a údrţba 

ţelezničních 

vleček, 
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k 31. 12. 2009 

vlastní kapitál: 944 mil. Kč 
obrat: 2 741 mil. Kč 

počet zaměstnanců: 213 
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Cílový stav: 

 

 

 

Graf 3.2: Cílová organizační struktura k 31.8.2011 

 

3.5 Střediska firmy 

 Správa (vedení firmy, sekretariát, účtárna, controlling, příprava zakázek…) 
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 Engineering II 
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Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s má v současné době 105 
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dělnických pozicích, tak několik manaţerů. Firma zaměstnává podstatně více muţů neţ 

ţen, jelikoţ se jedná o stavební firmu a v tomto oboru se obvykle pohybují muţi. Muţů je 

v současnosti ve firmě 81 a ţen 24. Dle grafu vývoje počtu zaměstnanců v letech 2003 aţ 

březen 2011 vidíme stálý nárůst.  

 

3.6.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2003 - 2011 
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Graf 3.3: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2003 – 2011 
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Graf 3.4: Věková struktura zaměstnanců 

3.6.3 Profesní struktura zaměstnanců 

 

Graf 3.5: Profesní struktura zaměstnanců v roce 2011 

 

3.6.4 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 

Graf 3.6: Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
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4 Analýza systému získávání a výběru zaměstnanců ve 

vybrané společnosti 

 

Získávání a výběr zaměstnanců patří k hlavním úkolům personálního oddělení, ve 

spolupráci s manaţery a vedením, nejen ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s., ale ve všech organizacích. V této části diplomové práce se budu zabývat 

popisem a analýzou stávajícího systému získávání a výběru zaměstnanců a jeho 

jednotlivým krokům ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

V závěru práce provedu také dotazníkové šetření. 

 

Proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti IDS -  Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. je sloţitější neţ v ostatních firmách. Na základě podnikatelského plánu firmy 

se analyzuje potřeba zaměstnanců. Jestliţe má firma v plánu nějakou větší stavbu je 

pochopitelné, ţe bude potřebovat i dostatek vhodných pracovních sil. Tato pracovní síla by 

měla mít nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale musí projít i několika zdravotními 

prohlídkami.  

 

4.1 Podmínky získávání pracovníků 

Proces získávání zaměstnanců je ovlivněn řadou vnitřních i vnějších podmínek: 

 dobré jméno firmy 

 dodrţování zákonných opatření 

 odpovídající pracovní podmínky (odměny, zaměstnanecké výhody…) 

 5 týdnů dovolené 

 dobrý zdravotní stav 

 vítané jsou odborné zkoušky v oboru 

 autorizace v oboru u vyšších pracovních pozic 

 některé pracovní pozice vyţadují VŠ vzdělání 

 a další 
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4.2 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. zpravidla vyuţívá vnější 

zdroje pracovníků. Občas se naskytne situace, kdy dojde k nějakému přesunu zaměstnance, 

tzn., ţe vyuţije vnitřní zdroje pracovníků, ale tato situace se stává velice zřídka.  

 

4.3 Proces získávání pracovníků 

Proces získávání pracovníků ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. je 

podobný jak v ostatních firmách s tím rozdílem, ţe v této firmě se dbá, více neţ v jiných 

firmách, na zdravotní stránku kaţdého zaměstnance. Celý proces prochází řadou kroků, 

které se pokusím postupně rozebrat a přiblíţím tak situaci v této stavební firmě.  

 

Firma si jako hodnotící kritériu nejčastěji klade úspěšnost získání vhodného pracovníka. 

Jedná se určitě o nejdůleţitější věc v kterékoliv firmě. Dále je důleţité zváţit čas, tzn. jak 

dlouho zabere výběr vhodného pracovníka a jak je to pracné, a samozřejmě nelze 

opomenout náklady na výběr pracovníka. Ovšem náklady jsou v této situaci velice 

relativní. Můţe se stát, ţe firma neutratí moc peněz při výběru nového uchazeče, ale po 

přijetí je nucena zaslat tohoto zaměstnance na několik velice nákladných školení. Pokud by 

při získávání pracovníků vyuţila nějakou z draţších metod, např. personální agenturu, 

bude se v tomto případě jednat o vyšší vstupní náklady, ale je pravděpodobné, ţe nalezne 

vhodného zaměstnance bez dodatečných nákladů.  

 

4.3.1 Identifikace potřeby získání pracovníků 

Jak jsem se jiţ zmínila, potřeba získání zaměstnanců zpravidla vyplývá z podnikatelského 

plánu firmy. Jestliţe firma ví, ţe v následujícím roce bude uskutečňovat nějakou větší 

stavbu neţ v roce minulém, je jasné, ţe tím pádem bude potřebovat více pracovních sil. 

Identifikace potřeby nových pracovníků můţe také vyplývat ze struktury zaměstnanců. 

Jestliţe firma zaměstnává mnoho zaměstnanců před-důchodového věku, je zřejmé, ţe bude 

nucena najít za tyto zaměstnance nové. Také se můţe jednat o zaměstnance, kteří budou 

odcházet na mateřskou dovolenou či zaměstnance, kteří se chystají odejít na jiné pracovní 

místa ať uţ v rámci organizace, či mimo ni. Poţadavek na přijetí nového zaměstnance také 
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můţe vzniknout z důvodů rozšíření určitého střediska či z důvodu velkého mnoţství 

zakázek. 

 

4.3.2 Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

Na popisu a specifikaci obsazovaného pracovního místa si firma dává velice záleţet, 

jelikoţ by mohlo docházet k tomu, ţe se hlásí uchazeči, kteří nemají např. potřebné 

znalosti, dovednosti, zkušenosti apod., a poté dochází k nadbytečné práci a zdrţovaní 

personálního oddělení.  

 

Popis pracovního místa obsahuje následující údaje: 

 místo pracoviště 

 typ pracovního poměru 

 typ smluvního vztahu 

 název funkce 

 popis pracovní náplně 

 poţadované vzdělání 

 poţadovaná praxe v oboru 

 poţadované cizí jazyky 

 odborné znalosti a způsobilosti 

 osobní předpoklady (samostatnost, kreativita, tvůrčí přístup, asertivita, 

zodpovědnost, organizační schopnosti, ochota cestovat…) 

 benefity (bonusy, prémie, 13.plat, auto i pro soukromé účely, mobilní telefon, 

nadstandardní lékařská péče, notebook, příspěvek na penzijní/ţivotní pojištění, 

stravenky, dovolená navíc, apod.) 

 

4.3.3 Zváţení moţných alternativ 

Firma se musí důkladně zamyslet nad tím, jestli neexistuje nějaká vhodnější alternativa, 

díky které můţe firma ušetřit či ji můţe přinést větší uţitek. 

U společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se jedná více méně pouze 

o moţnost přeškolení stávajícího zaměstnance, občas dochází také k jednorázovému 

zaměstnání externího pracovníka. 
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4.3.4 Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa  

Obzvláště v této firmě je nutné důkladně popsat pracovní místo, jelikoţ firma obvykle 

najímá odborníky, ať uţ se jedná o manaţery či dělnické profese, kaţdý z nich musí mít 

specifické odborné znalosti. Proto je důleţité správně specifikovat pracovní místo.  

 

Poţadavky na zaměstnance se ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

dělí na: 

 nezbytné – zahrnuje ty poţadavky, které jsou bezpodmínečně nutné pro 

vykonávání určité pracovní náplně ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s.. 

 vítané – jedná se o ty znalosti či dovednosti, které firma přímo nevyţaduje, ale 

uvítá je, kdyţ jimi uchazeč disponuje. 

 

4.3.5 Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

Jak jsem jiţ uvedla v kap. 4.2, ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

nedochází příliš často k získávání pracovníků z vnitřních zdrojů, dalo by se říct, ţe k tomu 

dochází pouze výjimečně. Firma obvykle vyuţívá vnější zdroje.  

 

4.3.6 Volba metod získávání pracovníků 

Metod získávání pracovníků je celá řada. Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. vyuţívá téměř všech metod. Jedinou metodu, kterou nepouţívá vůbec jsou 

sluţby personální agentury a kterou naopak vyuţívá nejvíce je hledání zaměstnanců 

pomocí internetových portálů. 

 

Personální agentura 

Jak jsem jiţ podotkla, jedná se o jedinou metodu, kterou společnost IDS – Inţenýrské a 

dopravní stavby Olomouc a.s. nevyuţívá vůbec. Dle vedení firmy, je tato metoda velice 

nákladná, ale opět je tento pojem relativní. Zda-li firma hledá schopného pracovníka na 

vysokou pozici, obvykle je to právě personální agentura, která si s tímto ví rady. Najít 

vhodného pracovníka, který nepotřebuje další nákladná školení je velice sloţité, a proto je 

celkem pochopitelné, ţe si personální agentura účtuje vysoké ceny. Obvykle si personální 

agentura bere 20% - 30% ročního platu nalezeného uchazeče.  
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Elektronické získávání pracovníků 

Hledání zaměstnanců pomocí internetu je u této společnosti prioritou. Firma zveřejňuje 

volná pracovní místa, ať uţ na firemních webových stránkách či na portálech nabízející 

práci. Nejčastěji firma uveřejňuje volná pracovní místa na portálu Jobs.cz či Prace.cz.  

 

 Jobs.cz – jedná se o pracovní portál, kde firma IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. zveřejňuje převáţně nabídky zaměstnání na vyšší pozice. Společnost 

má roční předplatné ve výši 55 000,- Kč + DPH za coţ získá 150 kreditů. Jeden 

kredit odpovídá 300,- Kč. Společnost se můţe rozhodnout, zda vystavený inzerát 

chce zveřejnit pouze ve svém kraji či i v ostatních krajích. Za kaţdý další kraj platí 

firma 3 kredity za měsíc. Tuto moţnost firma jiţ vyuţila a získala tak díky tomu 

zaměstnance z Brna, Ostravy a dokonce i ze Zlínského kraje. Na tomto portálu je 

také moţnost preference místa uveřejnění. Dále tento pracovní portál nabízí 

moţnost inzerce v tisku za 50% ceny inzerátu. Zároveň je moţné při zadávání 

inzerátu přímo nahlásit volné pracovní místo na úřad práce rovnou přes portál. 

Uveřejnění volného pracovního místa musí firma povinně hlásit příslušnému úřadu 

práce a díky Jobs.cz můţe tuto situaci nahlásit ihned pomoci těchto stránek coţ 

můţe do jisté míry usnadnit práci personalistům firmy.  

 

 Prace.cz – jedná se o pracovní portál, kde firma IDS – Inţenýrské a dopravní 

stavby Olomouc a.s. obvykle zveřejňuje nabídky niţších pracovních pozic, resp. 

dělnické pozice. Princip celého portálu je obdobný jako u Jobs.cz. U tohoto portálu 

je navíc moţnost zvýraznění daného inzerátu. 

 

V příloze č. 1 je moţné vidět inzerát na pozici „Sales technical manager“ z portálu Jobs.cz, 

který firma dříve zveřejnila.  

 

Úřad práce 

Kaţdé volné pracovní místo se musí povinně hlásit na příslušný úřad práce. Musí být 

uvedeny jak poţadavky na nového zaměstnance, co všechno musí splňovat (např. 

středoškolské vzdělání, praxe min. 5 let v oboru, řidičský průkaz, úroveň ovládání PC), tak 

také podmínky, za kterých by měl pracovat (např. úvazek, typ pracovní doby, místo 

pracoviště, mzdové podmínky, na jakou dobu bude přijímán, kolik zaměstnanců bude na 

tuto pozici přijímáno apod.). Díky uveřejnění volného pracovního místa na úřadu práce 
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mají firmy v Olomouckém kraji moţnost inzerce v Profitu i v rozhlase zdarma. Z úřadu 

práce se buďto uchazeči hlásí sami, nebo jsou posíláni konzultanty úřadu práce přímo na 

konkrétní místo s tím, ţe splňují poţadavky na volné pracovní místo. To ale bývá často 

problém. I kdyţ má uchazeč potřebnou kvalifikaci, např. maturitu v poţadovaném oboru, 

chybí mu např. praxe. Jindy není zdravotně způsobilý (např. špatné oči, vysoký krevní tlak, 

cukrovka, epilepsie, apod.) a v tomto případě by nemohl poţadovanou práci vykonávat. 

Někteří vyslaní adepti nemají vůbec o danou práci zájem. Ale stane se, ţe i mezi uchazeči 

z úřadu práce se najdou dobří zaměstnanci.  

 

Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

Jedná se o tištěná periodika či rozhlas. Po zkušenostech firma IDS – Inţenýrské a dopravní 

stavby Olomouc a.s. zjistila, ţe tato forma není příliš přínosná. Dříve firma vyuţívala i 

Avízo či podobný tisk, ale zjistila, ţe je tato metoda absolutně neefektní. Firma občas 

vyuţije nějaký místní tisk díky moţnosti, kterou bezplatně nabízí úřad práce.  

 

Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. spolupracuje se SPŠ stavební 

v Lipníku na Moravě. Pravidelně dvakrát ročně umísťuje svůj reklamní stánek na dnech 

otevřených dveří školy, kde poskytuje různé propagační materiály. Dále firma spolupracuje 

s VUT v Brně, kde na stavební fakultě pravidelně obnovuje svou nástěnku.  

 

4.3.7 Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

 Firma IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. nejčastěji při získávání uchazečů 

poţaduje: 

 ţivotopis uchazeče (u některých vyšších pozic poţaduje ţivotopis i v anglickém 

jazyce) 

 doklady o vzdělání a praxi 

 hodnocení či reference z předchozího zaměstnání 

 průvodní dopis 

 případně autorizaci v oboru 

 

Někdy se stává, ţe uchazeči zasílají do firmy i fotky staveb, na kterých pracovali.  
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 Ţivotopis uchazeče 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. preferuje strukturovaný 

ţivotopis díky jeho přehlednosti, srozumitelnosti a úspoře času. Ovšem někdy se stává, ţe 

uchazeči posílají i tzv. volný ţivotopis, a to ztěţuje práci personalistům.  

 

 Autorizace v oboru 

Zaměstnanci na vyšších pozicích, (např. vedoucí projektu či stavbyvedoucí), by měli mít 

při nástupu do zaměstnání autorizaci v oboru, na který jsou přijímáni. Společnost                 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. také vítá, kdyţ má uchazeč osvědčení  o 

odborné zkoušce na „Vedoucí práci na ţelezničním spodku a svršku“ typu F-01, nebo 

„Vedoucí prací na ţelezničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech“ typu  

F-02, případně další odborné zkoušky a osvědčení vydané Správou ţelezniční dopravní 

cesty s.o. Pokud tito zaměstnanci nemají potřebnou autorizaci, má firma na personálním 

oddělení vytvořen plán vzdělávání, podle kterého se snaţí, aby postupně autorizaci 

v daném oboru měli všichni určení zaměstnanci a stali se tak členy České komory 

autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě.  

 

Pokud se uchazeč dostane do fáze předvýběru, firma vyţaduje: 

 dotazník organizace 

 lékařskou zprávu o zdravotním stavu 

 

 Dotazník organizace 

Dotazník organizace firma dává uchazeči aţ při postupu adepta do předvýběru. Dotazník 

obsahuje nejen osobní údaje o uchazeči, vzdělání, praxi, mimopracovní aktivity, ale i 

tabulku pro uvedení velikosti ochranných pracovních pomůcek, kterou uchazeč vyplní aţ 

v případě nástupu do zaměstnání. Vzor dotazníků, který firma dává, je moţno vidět 

v příloze č. 2. 

 

 Lékařská zpráva o zdravotním stavu 

Lékařské osvědčení je pro tuto firmu  předepsané vyhláškou a je podmínkou pro povolení 

vstupu na pracoviště.  Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. má 

dva smluvní lékaře. Jeden sídlí přímo v Olomouci a druhý v Přerově. Kaţdý zaměstnanec, 

bez ohledu na pracovní pozici, se musí této lékařské prohlídce podrobit. Tato prohlídka je 
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velmi přísná a její součástí je odborné oční vyšetření. Často se stává, ţe uchazeč se zdá být 

vhodný pro danou pracovní pozici, ale bohuţel neprojde lékařskou prohlídkou. Celý proces 

probíhá tak, ţe si uchazeč donese od obvodního lékaře svou zdravotní kartu, ve firmě 

dostane ţádanku, ve které je přesně určeno, co má smluvní lékař vyšetřit, a poté se objedná 

ke smluvnímu lékaři, ať uţ do Olomouce, či Přerova. Na základě tohoto vyšetření se teprve 

zjistí, zda můţe volné pracovní místo obsadit či nikoliv.  

Lékařské prohlídky se musí neustále opakovat. Zaměstnanci do padesáti let věku absolvují 

základní řadovou prohlídku kaţdých 5 let, starší zaměstnanci kaţdé 3 roky. Pokud se jedná 

o pracovníka, který svou práci vykonává ve výškách, musí prohlídku na tuto způsobilost 

opakovat kaţdé 3 roky. Pokud zaměstnanec pracuje v noci, na prohlídku chodí kaţdý rok.  

Zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci v kolejišti musí získat Průkaz ke vstupu do 

objektů a na provozované dopravní cesty  Správy ţelezniční dopravní cesty s.o. K tomu je 

zapotřebí speciální školení kabinetu bezpečnosti práce OP16 a zároveň musí být uchazeč o 

zaměstnání zdravotně způsobilý dle § 2b1. Na tuto prohlídku musí zaměstnanci ve věku do 

50 let chodit pravidelně co 4 roky, nad 50 let co 2 roky. 

 

4.3.8 Formulace nabídky zaměstnání 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby a.s. se snaţí formulovat nabídku 

zaměstnání tak, aby nedocházelo k přihlašování nevhodných uchazečů. Vychází přitom 

z popisu pracovního místa. Někdy se také stává, ţe se na danou pozici hlásí absolutně 

nevhodní uchazeči, ale to zpravidla nebývá důvodem špatné formulace, ale pouhou touhou 

nepracujících získat jakékoliv zaměstnání. Firma většinou hledá zaměstnance se 

specializací v určitém oboru např. dopravní stavby, ţelezniční stavitelství, liniové stavby, 

silniční stavitelství, dálnice, konstrukce apod., a na to se zejména soustředí při formulaci 

nabídky zaměstnání. 

 

Nabídka pracovního místa obsahuje tyto údaje: 

 název pracovního místa 

 místo výkonu práce 

 poţadavky na vzdělání a praxi 

 poţadovaná autorizace v oboru 

 znalosti, kurzy, získaná oprávnění 

 název zaměstnavatele 
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 kontaktní místo, osobu, telefon 

 

4.3.9 Uveřejnění nabídky zaměstnání 

Společnost vyuţívá téměř všechny dostupné metody. Při výběru metody dbá na to, o jaké 

obsazované místo se jedná, a jak bude pravděpodobně náročné toto místo obsadit vhodným 

zaměstnancem. Při obsazování vyšších pozic firma zpravidla vyuţívá pracovní portál 

Jobs.cz. Při obsazování dělnických pozic naopak vyuţívá portál Prace.cz. Nelze ovšem 

opomenout zveřejnění volného pracovního místa na úřadu práce. Doba zveřejnění na 

pracovních portálech i na úřadu práce se odvíjí od typu pracovní pozice, zpravidla je to 30 

dnů s moţností prodlouţení.  

Pokud se ani po této době nepřihlásí vhodný kandidát je nutné tuto nabídku modifikovat. 

Někdy je dobré nabídnou vyšší mzdové podmínky, honosnější název dané pozice nebo 

zdůraznit firemní benefity, jako jsou například auto i k soukromým účelům, příspěvek na 

ţivotní pojištění, nadstandardní lékařské preventivní prohlídky, pojištění hrazené 

zaměstnavatelem, apod.  

 

4.3.10  Shromaţďování dokumentů a informací od uchazeče a jednání 

s nimi 

O shromaţďování dokumentů a informací se v IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. stará obvykle personalistka, která pečlivě překontroluje veškeré dokumenty. 

Dbá na to, aby v nich nechyběly informace, které jsou pro firmu a obsazované místo 

důleţité.   

 

4.3.11  Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací 

Na základě přiloţených dokumentů si firma vybere ty uchazeče, kteří se zdají nejvíce 

vhodní pro obsazované pracovní místo. Předvýběr provádí personalistka spolu s manaţery 

firmy. 

 

Na základě předvýběru si firma rozdělí uchazeče do 3 skupin: 

 velmi vhodní – jsou vţdy pozváni ke vstupnímu výběrovému pohovoru. 
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 vhodní – taktéţ bývají pozvání do další fáze výběru, ale přednost mají velmi 

vhodní uchazeči. Po domluvě mohou tito uchazeči tvořit tzv. rezervu pro případ, ţe 

by bylo potřeba přijmout další zaměstnance na podobnou pozici. 

 nevhodní – těmto kandidátům je zaslán dopis s oznámením, ţe u výběrového řízení 

neuspěli. 

 

Uchazeči, kteří jsou zařazeni do skupiny jako velmi vhodní či vhodní, a jsou tedy ve fázi 

předvýběru, musí firmě vyplnit dotazník organizace, který firma poskytne. Dále se 

uchazeči dělí podle oboru vzdělání a praxe na jednotlivá střediska, podle pozice, o kterou 

mají zájem apod. 

  

4.3.12  Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozvání 

k výběrovému řízení  

Ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se potenciální uchazeči seřadí 

podle vhodnosti, dle zaměření či podle toho, na které středisko budou patřit a následně jsou 

pozvání k výběrovému řízení. Počet uchazečů záleţí na obsazované pozici. Pokud se jedná 

o vyšší pozici, obvykle si firma zve k výběrovému řízení 3 uchazeče. Jedná-li se o niţší 

pozice, k výběru postupuje 5 uchazečů. Počet je ale velice proměnlivý, jelikoţ se vše odvíjí 

od aktuální situace jak na trhu práce, tak i ve firmě. Někdy se dokonce stává, ţe se 

nepodaří nalézt ani pouhé 3 vhodné uchazeče.   

 

4.4 Pravidla získávání pracovníků 

Ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. neexistují ţádná 

specifická pravidla. V této firmě je nejdůleţitější zdravotní prohlídka, kterou musí všichni 

zaměstnanci projít. 

 

4.5 Výběr pracovníků  

Po úspěšném absolvování předvýběru jsou potenciální uchazeči přizvání k výběrovému 

řízení. Výběr zaměstnanců provádí personalistka spolu s vedením jednotlivých středisek. 

Pokud se adept dostane do druhého kola výběrového řízení je přítomen navíc i ředitel 
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firmy. Pokud se jedná o vyšší pracovní pozice, je kandidát vţdy podroben osobnímu 

pohovoru s ředitelem firmy.   

 

4.6 Proces výběru pracovníků 

Zájemci o práci obvykle nejdříve zavolají na personální oddělení nebo rovnou pošlou e-

mailem ţivotopis s průvodním dopisem. Ţivotopisy se roztřídí dle pozic nebo dle oboru a 

vedoucí jednotlivých středisek si z nich vytipují vhodné adepty, kteří alespoň z větší části 

splňují poţadavky firmy. Velmi vhodní i vhodní uchazeči jsou o tomto stavu informováni 

pomoci dopisu zaslaného e-mailem nebo telefonicky a následně jsou pozváni do firmy 

k dalšímu kolu výběrového řízení. Dalším kolem je osobní pohovor ve firmě a také 

vyplnění dotazníku organizace. Na základě dalšího přezkoumání ţivotopisu, vyplnění 

dotazníku a absolvování pohovoru jsou vybráni jiţ ti nejvíce vhodní kandidáti. Zároveň 

dochází k přezkoumání přiloţených referencí z předchozího zaměstnání. O výběr se stará 

personalistka spolu s vedení jednotlivých středisek a ředitelem. Po úspěšném absolvování 

posledního kola jsou vybraní uchazeči podrobeni lékařské prohlídce a pokud i zde uspějí, 

absolvují vstupní školení a následně jsou přijati do pracovního poměru.  

 

4.7 Metody výběru pracovníků 

Metod výběru pracovníků existuje celá řada, stejně jako metod získávání pracovníků, proto 

opět rozeberu ty, které se ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

pouţívají nejčastěji. 

 

1. Dotazník 

 

Společnost IDS – Inţenýrské dopravní stavby Olomouc a.s. má vypracovaný jednotný 

dotazník, který vypracovává kaţdý uchazeč o práci v této firmě. Dotazník poskytuje firma 

jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Elektronickou podobu mohou vyuţít kandidáti, 

kteří mají své bydliště daleko od sídla firmy.  
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2. Zkoumání ţivotopisu 

 

Ţivotopis patří v této firmě, stejně jako ve všech ostatních, mezi dokumenty, který má 

největší vypovídací schopnost. Díky ţivotopisu se firma doví prvotní informace o 

potenciálním uchazeči. Je posuzována jeho obsahová stránka a je důleţité, aby schopnosti 

a dovednosti nejvíce odpovídaly obsazovanému pracovnímu místu. Nutné je také zváţit, 

aby potenciální uchazeč zapadal do kolektivu.  

 

3. Testy pracovní způsobilosti 

 

Testů pracovní způsobilosti je celá řada. V této společnosti jsou vyuţívají pouze testy 

cizího jazyka, zpravidla anglického, a to, jedná-li se o vyšší pracovní pozice. Dále se 

případně uţívají testy schopnosti ovládání PC, a to především Microsoft Office Excel či 

Microsoft Office Outlook. 

 

4. Pohovor 

 

Vstupnímu pohovoru se ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

podrobují všichni pracovníci. Při výběru zaměstnanců na vyšší pracovní pozice řídí 

pohovor ředitel společnosti, při výběru mistrů a stavbyvedoucích si nejdříve vede pohovor 

vedoucí daného střediska, případně v druhém kole je pohovoru účasten ředitel. Pracovníky 

do dělnických profesí u pohovoru vybírají stavbyvedoucí, poté jejich případné přijetí 

schvaluje vedoucí střediska, který jejich nástup do zaměstnání konzultuje s ředitelem 

firmy. Při pohovoru si obě strany ujasní o jakou práci jde, uchazeč upřesní svoji praxi, zda 

má dost zkušeností na danou pozici, jaká je pracovní doba, místo pracoviště, jestli oběma 

stranám vyhovují dané podmínky, doprava na stavby, ubytování, apod. 

 

5. Zkoumání referencí 

 

Reference obvykle uchazeči udávají jiţ do ţivotopisu, ale pokud tomu tak není, firma si je 

ve fázi předvýběru vyţádá. Někdy se dokonce stává, ţe uchazeč, aniţ by byl vybídnut 

firmou, dokládá obrázky či podklady ke stavbám, na kterých dříve pracoval. Reference 

slouţí k ověření pravdivosti předchozích zkušeností uchazeče. 
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6. Lékařské vyšetření 

 

Jak jsem se jiţ zmínila, lékařské vyšetření je nedílnou součástí výběrové fáze. V této 

stavební firmě je na toto vyšetření kladen velký důraz. Bez úspěšného absolvování 

lékařské prohlídky není moţné ţádného uchazeče zaměstnat. Pracovníci, zejména na 

stavbách, jsou vystaveni velkému riziku úrazu, a proto musí být zdravotně způsobilí. 

Podmínkou pro práci v kolejišti je dobrý zdravotní stav, zaměstnanec musí být dobře 

pohyblivý, bystrý, nesmí trpět závratěmi atp. Zdravotní způsobilost je jedna z podmínek 

vstupu do kolejiště. 

 

4.8 Pravidla výběru pracovníků 

Konkrétní pravidla firma IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. nemá. Drţí se 

obecných zásad, které mám zmíněné v teoretické části mé diplomové práce.  

 

4.9 Závěrečná fáze získávání a výběru pracovníků 

Po úspěšném projití celé fáze výběru, včetně zdravotní prohlídky, dochází k potvrzení 

nabídky zaměstnání. Na personálním oddělení se připraví k podpisu pracovní smlouva 

mezi uchazečem a firmou. Údaje v pracovní smlouvě závisí na postavení pracovního místa.   

 

4.10  Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. jsem 

provedla s asistencí personalistky ve firmě, která mi pomohla s distribucí jednotlivých 

dotazníků. Celkem jsem rozdala, či rozeslala e-mailem 20 dotazníků. Zpět se mi jich 

vrátilo 18.  

Dotazník se skládá ze 3 částí a celkem obsahuje 15 otázek. Formulace a sloţení otázek 

vyplývá z analýzy současného stavu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti      

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Účelem tohoto šetření bylo získat pohled 

na problematiku získávání a výběru zaměstnanců v této společnosti, odhalit slabá místa, 

popřípadě zjistit, zda dílčí kroky celého procesu jsou dostatečně efektivní. 
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4.10.1  Stanovení hypotéz 

Současně se sestavováním dotazníku jsem si stanovila základní hypotézy. Díky 

dotazníkovému šetření očekávám určité výsledky. 

 

Hypotéza č. 1: Alespoň 70% všech dotazovaných se o nabídce volného pracovního místa 

ve firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. dozvědělo na internetu. 

 

Hypotéza č. 2: Alespoň 60% dotazovaných by vyuţilo při hledání zaměstnání sluţeb 

personální agentury.  

 

4.10.2  Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Při vyhodnocování a tvorbě grafů jsem pouţila tabulkový procesor Microsoft Excel. Pro 

přehlednost jsem zvolila zaokrouhlování na celá čísla.   

 

 

A: Získávání zaměstnanců 

 

1. Odkud jste se dozvěděl/a o  nabídce volného pracovního místa? 

11%

83%

6% 0%

V tisku

Na úřadu práce

Na internetu

Jiná moţnost

 

Graf 4.1: Vyhodnocení odpovědi u otázky č.1 

 

Celých 83% dotazovaných se o nabídce volného pracovního místa dozvědělo na internetu. 

Pouze dva zaměstnanci našli volné pracovní místo díky úřadu práce.  
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2. Kdyby firma nabízela volná pracovní místa pomocí personální agentury 

vyuţil/a byste této moţnosti? 

22%

39%

0%

39%

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne

 

Graf 4.2: Vyhodnocení odpovědi u otázky č. 2 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 7 dotazovaných by spíše vyuţilo sluţeb personální 

agentury a 7 spíše ne. Ale navíc další 4 respondenti uvedli, ţe by sluţeb personální 

agentury vyuţili. Pro odpověď „ne“ se nepřiklonil ani jeden dotazovaný. Z tohoto zjištění 

vyplývá, ţe by firma měla zváţit zveřejňování volných pracovních míst pomocí personální 

agentury.  

 

3. Čím Vás nabídka zaujala? 

0% 6%

61%

22%

11%

Peněţní ohodnocení (mzda)

Nepeněţní ohodnocení

Pracovní náplň

Prestiţ firmy

Jiná moţnost

Graf 4.3: Vyhodnocení odpovědi u otázky č. 3 
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Většina dotazovaných, celkem 11, uvedlo, ţe je práce ve společnosti IDS – Inţenýrské a 

dopravní stavby Olomouc a.s. zaujala svou pracovní náplní. Dalších 7 respondentů uvedlo 

jinou moţnost, a to 4 z nich peněţní ohodnocení, 2 nepeněţní ohodnocení a jeden 

respondent zaškrtl jinou moţnost, bohuţel neuvedl jakou.  

 

4. Jak jste na nabídku zareagoval/a? 

0%

72%

11%
17%

Pošta

E-mail

Telefon

Osobní návštěva

 

Graf 4.4: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 4 

 

Většina dotazovaných, tj. 72% zareagovala na nabídku zaměstnání e-mailem. Pouze 3 

uchazeči reagovali na nabídku volného místa telefonicky a dva kandidáti se dokonce 

rozhodli pro osobní návštěvu společnosti.  

 

5. Jaké dokumenty od Vás firma poţadovala 

10% 0%

56%

27%

7%

Ţivotopis

Motivační dopis

Vyplnění dotazníku

Reference z předchoz.

zaměst.
Jiná moţnost

Graf 4.5: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 5 
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Téměř od všech dotazovaných, přesně od 17, firma poţadovala ţivotopis. Od 8 uchazečů 

firma vyţadovala ţivotopis a zároveň i vyplnění firemního dotazníku. Po dvou uchazečích 

byl kromě ţivotopisu poţadován také motivační dopis. Od třech uchazečů byly také 

poţadovány reference z předchozího zaměstnání. Ţádný respondent neuvedl „jinou 

moţnost“ tzn. ţe ţádné další dokumenty společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. nevyţadovala.  

 

 

B: Výběr zaměstnanců 

 

6. Provedl/a jste si přípravu na výběrové řízení? 

72%

28%
0%

0%

Informace o organizaci

Inform.od stávajícího

zaměstnance firmy

Bez přípravy

Jiná moţnost

 

Graf 4.6: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 6 

 

Přípravu na výběrové řízení si provedla většina kandidátů a to tak, ţe si zjistili informace o 

organizaci. Pouze 28%, tzn. 5 dotazovaných šlo na výběrové řízení absolutně bez přípravy. 

Jinou moţnost nezvolil ţádný z dotazovaných.  
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7. Jakým způsobem jste byl/a informován/a o konání výběrového řízení? 

0%

72%

28%
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E-mail

Telefon

Jiná moţnost

 

Graf 4.7: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 7 

 

72% dotazovaných bylo na výběrové řízení pozváno telefonicky. Pěti uchazečům byl 

zaslán  e-mail s informacemi ohledně konání výběrového řízení.  

 

8. Jaká metoda byla při výběru pouţita? 
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85%

10%

Dotazník

Pohovor

Jiná moţnost

 

Graf 4.8: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 8 

 

Všech 18 dotazovaných uvedlo, ţe byli podrobeni pohovoru. Dva uchazeči, kromě 

pohovoru, uvedli také „jinou moţnost“. Jednalo se např. o test znalosti účetnictví či práce 

na počítači. Jednomu uchazeči byl navíc dán dotazník k vyplnění. 
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9. Kdo ze zaměstnanců firmy byl u Vašeho výběrového řízení? 

0%
42%

54%

4%

Personalista

Vedoucí střediska

Ředitel firmy

Jiná moţnost

 

Graf 4.9: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 9 

 

Na otázku č. 9 odpovědělo 10 respondentů, ţe u jejich výběrového řízení byl vedoucí 

střediska. 13 dotazovaných uvedlo, ţe při  výběrovém řízení byl ředitel firmy. U pěti 

dotazovaných byl při výběrovém řízení vedoucí střediska spolu s ředitelem firmy. Jeden 

respondent zakrouţkoval „jinou moţnost“. U jeho výběrového řízení byl kromě vedoucího 

střediska také obchodní ředitel. Personalistka se většinou přímo neúčastní výběrového 

řízení, ale do procesu výběru zaměstnanců je zainteresovaná.   

 

10. Byly Vám kladeny nepříjemné či diskriminační otázky? 

100%

0%
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Ne

 

Graf 4.10: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 10 
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Z grafu lze vidět jasných 100% pro odpověď „ne“, tzn. ţe ţádnému uchazeči o zaměstnání 

nebyly kladeny ţádné nepříjemné či diskriminační otázky. 

 

11. Byl Vám umoţněn prostor pro případné Vaše otázky? 

100%

0%

Ano

Ne

 

Graf 4.11: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 11 

 

Z grafu lze vypozorovat shodu všech dotazovaných tedy 100% respondentů uvedlo, ţe 

měli k dispozici dostatečný prostor pro eventuální otázky. 

 

12. Jak jste se dozvěděl/a o výsledku výběru uchazečů? 
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28%
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Graf 4.12: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 12 
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U této otázky uvedlo 72% respondentů, ţe se o výsledku výběrového řízení dozvěděli 

telefonicky. 28% dotazovaných bylo o výsledku informováno ihned po skončení 

výběrového řízení.  

 

 

C: Demografické údaje 

 

13. Jak dlouho ve firmě pracujete? 

11%17%

39%
33%

Méně neţ půl roku

Méně neţ 1 rok

Méně neţ 2 roky

Více jak 2 roky

 

Graf 4.13: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 13 

 

Mou snahou bylo oslovit zaměstnance, kteří jsou ve firmě co nejkratší dobu, z důvodu 

nejčerstvějších informací. Dle grafu tedy vidíme, ţe 33% dotazovaných je ve firmě 

zaměstnáno méně neţ půl roku. 39% respondentů je ve firmě více neţ 2 roky. 17% uvedlo, 

ţe je firmě zaměstnáno méně neţ 2 roky a 11% uvedlo moţnost, ţe ve společnosti pracuje 

méně neţ 1 rok.  
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14. Uveďte Vaše pohlaví? 

44%56%

Muţ

Ţena

 

Graf 4.14: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 14 

 

Z celkového počtu 18 dotazovaných bylo 56% ţen a zbývajících 44% muţů. 

 

15. Jaký je Váš věk? 
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Graf 4.15: Vyhodnocení odpovědi otázky č. 15 

 

Věková struktura ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. je 

různá. Pro mé dotazníkové šetření bylo osloveno celkem 18 respondentů, z toho 6 bylo 

v rozmezí 20-30 let, 8 bylo ve věku mezi 30-40 lety, 3 respondenti mají mezi 40-50 lety a 

jeden respondent má mezi 50-60 lety. Nikdo starší se tohoto dotazníkového šetření 

neúčastnil.  
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4.10.3  Ověření hypotéz 

 

Hypotéza č. 1 

 

Zadání: Alespoň 70% všech dotazovaných se o nabídce volného pracovního místa ve 

firmě IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. dozvědělo na internetu. 

 

Způsob zjištění: Otázka č. 1 v dotazníku. 

 

Výsledek: Ze všech respondentů se o volném pracovním místě ve společnosti                 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. dozvědělo 83% dotázaných na  

internetu.  

 

Závěr: Hypotéza se potvrdila. 

 

 

Hypotéza č. 2 

 

Zadání: Alespoň 60% dotazovaných by vyuţilo při hledání zaměstnání sluţeb personální 

agentury.  

 

Způsob zjištění: Otázka č. 2 v dotazníku. 

 

Výsledek: Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe 22% dotázaných by vyuţilo sluţeb 

personální agentury a 39% uvedlo moţnost „spíše ano“. Celkem by tedy sluţeb personální 

agentury vyuţilo 62% dotázaných.  

 

Závěr: Hypotéza se potvrdila.  

 

4.11  Návrhy a doporučení 

Dle mého názoru je proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti                     

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. na dobré úrovni, coţ prokázala 
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provedená analýza a následné dotazníkové šetření. Organizace vyuţívá poměrně mnoho 

metod získávání i výběru zaměstnanců. Má dobře propracovaný celý proces a bere ohled 

nejen na organizaci, ale i na potenciální uchazeče. Snaţí se vţdy podrobně specifikovat 

volné pracovní místo, aby nedocházelo jednak ke zbytečné práci personalistky ale také, 

aby nedocházelo ke zbytečnému nadšení nevhodných kandidátů. 

 

V posledních třech letech má společnost většinou štěstí, ţe se jí podaří vybrat člověka, 

který je po zaškolení, jak se říká, na svém místě. Dříve byla fluktuace větší. Občas se 

ovšem stává, ţe někteří lidé mají potřebu po dvou, třech letech změnit zaměstnání, ale to 

uţ je problém jedince, ne firmy. Ale většina zaměstnanců zůstává a to je důvod ke 

spokojenosti obou stran. 

 

U této společnosti je při výběru zaměstnanců kladen největší důraz na zdravotní prohlídku. 

Jelikoţ se jedná o stavební firmu, má společnost zaměstnáno mnoho dělníků, ale zdravotní 

prohlídce se nevyhne ţádný zaměstnanec. Často tedy dochází k situaci, ţe uţ se zdá, ţe 

firma našla vhodného zaměstnance, ale ten bohuţel z nějakého důvodu neprojde zdravotní 

prohlídkou a musí tedy firma hledat jiného. I pro tyto důvody si firma vede svůj seznam 

kandidátů. Obsahuje ty uchazeče, kteří dříve neuspěli u výběrového řízení, ale nyní se 

mohou zdát jako velmi vhodní. Podle mě, je velice důleţité si tento seznam vést nejlépe 

v elektronické podobě. To v budoucnu usnadní práci personalistce, která můţe v seznamu 

hledat dle uvedených kritérií. Můţe se jednat o typ pracovní pozice, místo bydliště, 

znalosti, zkušenosti apod.  

 

Jak jsem se jiţ zmínila, firma má poměrně dobře zvládnutý proces získávání a výběru 

zaměstnanců, ovšem i přes to bych navrhla několik moţných zlepšení, ke kterým jsem 

dospěla v průběhu zpracování mé diplomové práce. 

 

Návrhy na zlepšení: 

 

 Vnitřní zdroje zaměstnanců 

 

Jelikoţ firma tuto metodu nevyuţívá, nebo zcela výjimečně, bylo by vhodné se nad tím 

zamyslet. Dle mého názoru se zcela určitě jedná o motivaci stávajících zaměstnanců. 

Pokud budou zaměstnanci vědět, ţe ve společnosti dochází k různým přesunům 
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zaměstnanců, zajistí jim to určitou moţnost kariérního postupu, a to určitě není ani pro 

firmu, ani pro zaměstnance k zahození. Obvykle to zaměstnance ţene k většímu výkonu a 

více se snaţí. Velkou výhodou této metody je, ţe zaměstnanci jsou jiţ seznámeni s chodem 

a hierarchií firmy. Díky tomu nedojde k ţádným komplikacím při adaptaci na rozdíl od 

příchodu nového zaměstnance. Tato metoda se také s hlediska nákladů řadí mezi 

nejlevnější metody.  

Způsoby nalezení nového zaměstnance z vnitřních zdrojů jsou hned tři. Můţe se jednat o 

přímé oslovení daného zaměstnance. Tato forma je nejjednodušší a také nejrychleji známe 

výsledek tohoto předvýběru, jelikoţ si ředitel firmy či vedoucí střediska můţe s daným 

zaměstnancem ihned promluvit a odpadají tak zdlouhavé domluvy na termín výběrového 

řízení. Další moţnost zveřejnění volného místa v organizaci je prostřednictvím webového 

portálu firmy. Zaměstnanci tyto webové stránky navštěvují velice často, a tak se o volném 

pracovním místě doví prakticky mezi prvními, coţ je pro ně ohromnou výhodou oproti 

kandidátům z vnějšího prostředí. Jako poslední moţnost jak informovat zaměstnance o 

volném pracovním místě bych navrhla zveřejnění přímo na nástěnce ve firmě. Společnost 

IDS – Inţenýrské dopravní stavby Olomouc a.s. ovšem ţádnou firemní nástěnku nemá, 

tudíţ to je další z mých návrhů, co by mohla firma zlepšit. Na nástěnce by se dalo zveřejnit 

mnoho aktuálních informací. Zaměstnanci by o kaţdé informaci věděli jiţ při příchodu do 

zaměstnání. Nemuseli by ani zapínat počítat ani se informovat u jiných kolegů či 

nadřízených o aktuálních novinkách ve firmě. Vše by bylo přehledně a aktuálně zveřejněno 

na nástěnce.    

 

 Internet 

 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. vyuţívá internet jako formu 

zveřejnění volného pracovního místa ve velké míře. Dá se říct, ţe je to hlavní způsob 

zveřejnění volné pozice. Firma vyuţívá dva portály, a to Jobs.cz a Prace.cz. Na portálu 

Jobs.cz zveřejňuje volná pracovní místa na vyšší pozice a na Prace.cz spíše dělnické 

pozice. Já bych firmě navrhla vyuţít ještě některý z mnoha dalších, které na pracovním 

trhu existují. Pracovní portály se šíří geometrickou řadou, a proto si myslím, ţe je dobré 

vyuţít i ty, které jsou zdarma. V České republice neexistuje jeden jediný portál, který by 

slučoval všechny nabídky, a proto pokud firma vyuţije více moţných portálu je to jen pro 

dobro věci. Například portál Zamestnani.cz či Pracovniprilezitosti.cz nabízí zveřejnění 

volného pracovního místa zcela zdarma. Navíc si zde firma můţe prohlédnou ţivotopisy 
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uchazečů a to je myslím skvělá nabídka a navíc také zdarma. Prohlíţení vloţených inzerátů 

ovšem zabere personalistce mnoho času, ale pokud se jí podaří nalézt vhodného 

zaměstnance, je to určitě v tom nepřeberném mnoţství úspěch. Kaţdopádně si myslím, ţe i 

pouhé zveřejnění volného místa zdarma, je určitě dobrý krok a nijak to nezasáhne rozpočet 

firmy. Čím více zveřejnění, tím více kandidátů se o volné pracovní místo přihlásí, a tím se 

přibliţuje šance nalézt vhodného zaměstnance. 

 

 Personální agentura 

 

Nabídka sluţeb personální agentury patří jednoznačně mezi nejdraţší metody získávání 

zaměstnanců. Firma IDS – Inţenýrské dopravní stavby Olomouc a.s. tuto metodu 

nevyuţívá. Podle mě, je to moţná v určitých případech i škoda. Sluţby jsou sice draţší, ale 

vyhledávaní jedince je prováděno profesionálním způsobem. Dochází k nalezení kandidáta 

s ţádanými nejen odbornými znalostmi a zkušenostmi. Personální agentury mají širší záběr 

a moţnost porovnání většího počtu kandidátů, coţ představuje značnou výhodu. 

Nevýhodou této metody je nejen finanční stránka, ale většinou i delší doba výběru, jelikoţ 

se kandidát musí nejdříve dostavit do personální agentury, kde dochází k prozkoušení a aţ 

po posouzení vhodnosti je daný uchazeč vyslán do firmy. Dle mého názoru, by společnost 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. měla v budoucnu uvaţovat i o této 

metodě, zvláště pokud se snaţí nalézt vhodného zaměstnance na nějakou z vyšších pozic. 

Pokud se díky personální agentuře povede nalézt vhodného zaměstnance, je to zcela jistě 

k nezaplacení. Firmě odpadnou dodatečné náklady např. na hledání jiného zaměstnance či 

na vzdělání jiţ vybraného uchazeče apod.  

 

 Tisk 

 

Společnost IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. dříve vyuţívala tištěné 

inzerce, ale z důvodu malých ohlasů uchazečů tuto formu zrušila. Podle mě mají i v tomto 

přetechnizovaném světě mají tištěná periodika své místo na trhu. Myslím si, ţe kaţdý 

nemá stálý přístup na internet, a proto uchazeči hledají nabídky zaměstnání v tisku. 

Zvláště, pokud se jedná např. o dělníky. Ti se často obrací právě na tisk či na úřad práce, 

nikoliv na internet. Tisk patří navíc mezi poměrně levnou záleţitost a také existuje 

moţnost zveřejnění v některých periodikách zdarma.  
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 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi, jako jsou např. školy, patří také mezi vyuţívanou 

metodu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopraví stavby 

Olomouc a.s. Jak jsem se jiţ zmínila, firma spolupracuje se SPŠ stavební v Lipníku na 

Moravě a stavební fakultou VUT v Brně. Myslím si, ţe by firma mohla své nabídky 

zaměstnaní zveřejňovat i přímo na webových stránkách škol, nejen na nástěnkách či při 

dnech otevřených dveří. Nabídka by tak byla aktuální a potenciální uchazeči by byli 

pravidelně informováni o volných pracovních pozicích.   
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5 Závěr 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnout zlepšení v systému získávání a výběru 

zaměstnanců ve společnosti IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  

 

Návrhy vznikaly pomocí teoretických východisek a z analýzy procesu získávání a výběru 

zaměstnanců. Byly vypracované na základě osobních rozhovorů s ředitelem firmy a 

personalistkou. Doplňkovým zdrojem mi pak bylo dotazníkové šetření s 18 zaměstnanci 

firmy.  

 

Doporučení jsem se snaţila vypracovat tak, abych firmě odhalila slabá místa v celém 

procesu. Aby se jí díky tomu v budoucnu dařilo snadněji, s co nejmenším úsilím a s co 

nejmenšími náklady, nalézt vhodného zaměstnance.   

 

Konkrétní návrhy na zlepšení se týkají např. vyuţívání vnitřních zdrojů při získávání 

zaměstnanců či vyuţití personální agentury.  

 

Zpracování této diplomové práce pro mě bylo velkým přínosem. Mohla jsem nahlédnout 

do procesu získávání a výběru zaměstnanců v praxi. Jelikoţ mě oblast personalistiky velice 

zajímá, bylo zpracování této práce pro mě radostí. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých a 

cenných informací např. o potřebné zdravotní prohlídce v této společnosti.  

 

Doufám, ţe vypracování mé diplomové práce bude mít přínos i pro samotnou společnost 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Věřím, ţe si společnost z mých návrhů 

na zlepšení vezme inspiraci a v budoucnu svůj proces ještě zlepší.  
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7 Seznam zkratek  

 

AC  Assessment centre (diagnosticko – výcvikový program) 

a.j.  a jiné 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

DPH  daň z přidané hodnoty 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

kap.  kapitola 

Kč  koruna česká 

např.  například 

SPŠ  střední průmyslová škola 

tzn.  to znamená 

VŠ  vysoká  škola 

VUT  vysoké účetní technické 
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