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1. Úvod 

 

V prŧběhu několika posledních let začínají téměř všechny organizace zjišťovat, 

ţe lidské zdroje jsou jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ, které ovlivňují úspěšnost 

podnikání. Personální management společností se proto dŧsledně zaměřuje na nalezení 

vhodných zaměstnancŧ s odpovídajícími schopnostmi, dovednostmi a motivací, 

jeţ zajistí společnosti dosahování stanovených cílŧ, rozvoj a budoucí prosperitu. Získat 

kvalitní zaměstnance na vhodné pozice a ve správném okamţiku je velmi sloţité, 

neexistuje totiţ jednotná metoda vhodná pro všechny společnosti, neboť se jednotlivé 

organizace liší svým předmětem podnikání, geografickou pŧsobností či počtem 

zaměstnancŧ. I přes tyto aspekty je však nezbytné, aby se personalisté všech společností 

snaţili pouţívat ty nejefektivnější zpŧsoby nalézání a přijímání vhodných zaměstnancŧ, 

jejichţ prostřednictvím se stanou na trhu konkurenceschopnými. 

 

Svoji diplomovou práci na téma Analýza získávání a výběru zaměstnancŧ 

jsem si zvolila proto, ţe si jiţ zanedlouho budu hledat své první zaměstnání, a zajímalo 

mě, jakým zpŧsobem na problematiku získávání nových zaměstnancŧ nahlíţí 

zaměstnavatelé společností, jakou kvalifikaci po uchazečích o zaměstnání vyţadují 

a jak celý výběrový proces probíhá. Budu klást velký dŧraz na to, jakou organizaci 

si zvolím na zkoumání, neboť je pro mě dŧleţité, aby byla daná společnost zajímavá 

a abych mohla zjištěné poznatky a výsledky vyuţít v budoucnosti při hledání 

zaměstnání. 

 

V teoretické části diplomové práce se zaměřím na jednotlivé kroky procesu 

získávání zaměstnancŧ s podrobně vymezenými metodami, jeţ společnosti při získávání 

pracovníkŧ praktikují. V následném výběru pracovníkŧ se budu orientovat na konkrétní 

metody, jejichţ pomocí personalisté nové zaměstnance vybírají. Teoretické poznatky 

diplomové práce následně vyuţiji při zpracování analýzy získávání a výběru 

zaměstnancŧ ve společnosti TOS Znojmo, a.s. Informace o tom, jakým zpŧsobem 

společnost činnosti získávání a výběr pracovníkŧ provádí, budu čerpat především 

písemnou a osobní konzultací s personálním ředitelem společnosti. Veškeré poskytnuté 

informace a podklady v diplomové práci dŧkladně zpracuji a následně vyhodnotím 

celý proces. 
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Cílem mé diplomové práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnancŧ 

v organizaci TOS Znojmo, a.s. V případě, ţe zjistím nedostatky a problémy související 

s uvedenými činnostmi, personálnímu řediteli poskytnu vhodné návrhy a doporučím 

mu, jakým zpŧsobem tyto problémy odstranit a tím přispět k zefektivnění získávání 

zaměstnancŧ. 

 

Věřím, ţe se má doporučení a návrhy stanou pro společnost přínosem a zajistí 

jí jejich prostřednictvím kvalifikovanější zaměstnance, kteří přispějí k lepšímu výkonu 

organizace. 
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2. Teoretická východiska procesu získávání a výběru 

pracovníků 

 

Vzhledem k tomu, ţe lidé tvoří nejdŧleţitější sloţku ve všech organizacích, 

musí se personální útvar pečlivě zabývat tím, jakými zpŧsoby nové pracovníky získávat 

a vybírat, neboť jiţ v této prvotní fázi přijímání zaměstnancŧ lze zajistit, aby měla 

organizace kvalifikované pracovníky, bez kterých se ve své činnosti neobejde. 

Proto se budu v teoretické části své diplomové práce podrobně věnovat jednotlivým 

krokŧm, pomocí nichţ lze pracovníky získávat, jejich výběrem, fázemi výběru 

a vhodnými metodami výběru.  

 

2.1. Získávání pracovníků 

 

2.1.1. Pojetí získávání pracovníků 

 

Získávání a výběr pracovníkŧ tvoří nedílnou součást zabezpečování lidských 

zdrojŧ v organizaci, přičemţ jeho hlavním účelem je získat si, udrţet a efektivně 

vyuţívat lidi, které organizace potřebuje. Společnosti se snaţí získat takové pracovníky, 

kteří se budou vyznačovat flexibilitou a širokým okruhem dovedností, jeţ budou 

pro organizaci přínosem po dlouhou dobu. 

 

Do zabezpečování lidských zdrojŧ patří podle Armstronga (2007) 

nejen získávání a výběr zaměstnancŧ, ale také další činnosti, jako jsou plánování 

lidských zdrojŧ, řízení talentŧ, výběrové pohovory a výběrové testy s uchazeči 

o pracovní místa, uvádění nových pracovníkŧ do organizace a jejich adaptace, 

a nezbytné uvolňování lidí z organizace. 

 

„Získávání pracovníkŧ je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

v organizaci přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečŧ o tato místa, 

a to s přiměřenými náklady a v ţádoucím termínu. Spočívá tedy v rozpoznávání 

a vyhledávání vhodných pracovních zdrojŧ, informování o volných pracovních místech 

v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, v získávání 
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přiměřených informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění 

všech těchto činností“. Koubek (2007, str. 126). 

 

2.1.2. Postup při získávání pracovníků 

 

Moderní metodologický postup se snaţí proces získávání pracovníkŧ 

zjednodušit a značně urychlit. Tím dochází k menším finančním ztrátám v organizacích, 

neboť náklady na neobsazené pracovní místo se s prodluţující dobou jeho neobsazení 

vhodným pracovníkem značně zvyšují. Také časová úspora plynoucí z efektivnějšího 

postupu získávání nových zaměstnancŧ je pro podnik nezanedbatelná a přispívá 

ke zvyšování jeho konkurenceschopnosti na globálně se rozvíjejícím trhu. Proces 

získávání pracovníkŧ se podle Koubka (2000) skládá z následujících jednotlivě 

na sebe navazujících krokŧ:  

 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníkŧ. 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zváţení alternativ. 

4. Identifikace potenciálních zdrojŧ uchazečŧ. 

5. Volba metod získávání pracovníkŧ. 

6. Volba dokumentŧ a informací poţadovaných od uchazečŧ. 

7. Formulace nabídky zaměstnání. 

8. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

9. Shromaţďování dokumentŧ a informací od uchazečŧ a jednání s nimi. 

10. Předvýběr uchazečŧ na základě předloţených dokumentŧ a informací. 

11. Sestavení seznamu uchazečŧ, kteří by měli být pozváni k výběrovým 

procedurám.  

 

Identifikace potřeby získávání pracovníků 

 

Identifikace potřeby získávání dodatečného počtu pracovníkŧ vychází 

ze strategických plánŧ organizace a z bezprostředně aktuální nutnosti obsadit 

náhle uvolněné pracovní místo. Povinností personalistŧ je proto identifikovat potřebu 

obsazení volného pracovního místa s určitým předstihem, aby byla zajištěna schopnost 

odhadnout správný počet a profesní kvalifikaci pracovníkŧ. Samotný postup 
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identifikace potřeby získávání pracovníkŧ není sloţitý, v případě propouštění 

zaměstnancŧ se vychází z plánŧ propouštění, u odchodu do dŧchodu z plánŧ 

penzionování pracovníkŧ. I v okamţiku náhlého a neočekávaného odchodu pracovníka 

ze společnosti lze získat čas na obsazení pracovního místa prostřednictvím zákonem 

stanovené výpovědní lhŧty. Problém nastává tehdy, pokud dojde v organizaci 

k náhlému úmrtí nebo invaliditě, neboť uvedené situace nelze dopředu prognózovat, 

ani jim ţádným jiným zpŧsobem zabránit.  

 

Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

 

Popis a specifikace pracovního místa slouţí k tomu, abychom zjistili, pro které 

osoby je vhodné a taktéţ nevhodné volné nabízené pracovní místo, jaké metody zvolit 

pro získávání pracovníkŧ, jaké dokumenty a listiny budeme poţadovat od uchazečŧ 

a jaké jsou pracovní podmínky a poţadavky kladené na pracovníka. Všechny uvedené 

informace o pracovních místech v organizaci je nutné pravidelně aktualizovat 

a doplňovat. Popis pracovního místa má za úkol potenciálním uchazečŧm o zaměstnání 

charakterizovat a přiblíţit pracovní úkoly a podmínky související s pracovním místem. 

Specifikace pracovního místa pak uvádí poţadavky, které organizace po uchazeči 

poţaduje, aby byl schopen výkonu na dané pracovní pozici.  

 

 To, jak je charakterizován popis a specifikace pracovního místa, záleţí 

na organizaci, na útvaru, jenţ chce obsadit volné pracovní místo, a na samotné povaze 

pracovního místa. Následující body uvádí téměř kaţdá literatura zabývající se popisem 

a specifikací poţadavkŧ na pracovníka, Kleibl (1995).  

 

Popis pracovního místa zahrnuje: 

 název práce, pracovní funkce, zaměstnání, 

 povaha pracovních úkolŧ a odpovědnost související s pracovním místem, 

 zpŧsob a metody provádění úkolŧ, 

 místo výkonu práce, 

 obtíţnost, frekvence a dŧleţitost pracovních úkolŧ, 

 fyzikální, sociální a platové pracovní podmínky. 
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Specifikace poţadavkŧ na pracovníka: 

 fyzické poţadavky (fyzická síla, manuální zručnost, pracovní doba, zdraví), 

 duševní poţadavky (poţadované vzdělání, jazykové znalosti, schopnost 

rozhodování, řešení problémŧ, znalosti získané praxí), 

 dovednosti sociální (schopnost komunikace, vedení, motivování, kontroly), 

 vzdělání a kvalifikace, 

 pracovní zkušenosti, 

 charakteristiky osobnosti a postojŧ (temperament, povaha, hodnotová orientace). 

  

Zváţení alternativ 

 

Ve třetím kroku procesu získávání zaměstnancŧ se zvaţují následující 

alternativy zpŧsobŧ, jakými pokrýt práci v organizaci. Kaţdý zpŧsob je vhodný 

v jiné situaci, některý šetří finanční náklady více, jiný méně, avšak ve všech musí 

společnosti brát v potaz veškeré výhody a nevýhody plynoucí z jejich pouţití. Moţnosti 

jsou následující:  

 

 Zrušení pracovního místa a rozdělení práce mezi jiná pracoviště  

 

V případě, ţe chce organizace ušetřit čas a finanční náklady, je vhodné 

se zamyslet nad zrušením pracovního místa. Za této situace se organizace nemusí 

zabývat získáváním, výběrem, zaučováním a dalším vzděláváním a rozvojem nových 

zaměstnancŧ. Toto lze provést pouze za podmínek, ţe zrušené pracovní místo 

a jeho rozdělení mezi jiná pracoviště nebude mít nepříznivý dopad na ostatní 

zaměstnance v podobě například významného navýšení nárokŧ na ně.  

 

 Přesčasy  

 

Pokrytí práce formou přesčasŧ opět nesmí mít negativní vliv na současný stav 

zaměstnancŧ. Pokud totiţ zaměstnanci trpí zvýšenou únavou zapříčiněnou několika 

hodinami strávenými v práci navíc, mŧţe se to podepsat na ohroţení jejich zdraví 

a nespokojenosti s vykonávanou prací.  
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 Částečný úvazek  

 

Částečný úvazek je vhodný v okamţiku, kdy zaměstnanec vykonává práci 

pouze po určitou dobu dne, a zbytek pracovní doby je práce nedostatek, 

a proto zaměstnanec není plně vyuţit po celou pracovní směnu. Práce na částečný 

úvazek je také často vyhledávanou formou zaměstnání u ţen po návratu z mateřské 

dovolené, které se snaţí skloubit pracovní povinnosti spolu s rodinou. 

 

 Dočasný pracovní poměr  

 

Dočasný pracovní poměr mŧţe mít podobu dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti. Jsou vhodné především u sezónních pracovních 

činností a u méně kvalifikované práce. Mezi výhody této formy pracovní činnosti 

patří niţší náklady na zaměstnanecké benefity a vyšší pruţnost v přijímání 

dalších zakázek. Nevýhody tvoří rŧst nákladŧ na přijímání a zaučování nových 

zaměstnancŧ.  

 

 Smlouva s jinou organizací  

 

Pokrytí práce za pomoci externího dodavatele mŧţe organizaci pomoci 

zjednodušit její provoz a ušetřit finance, avšak na druhou stranu je nutné se zamyslet 

nad kvalitou provedení pracovních činností a celkovou spolehlivostí spolupráce.  

 

 Plný úvazek  

 

Plný úvazek se doporučuje tehdy, pokud je práce na pracovním místě tolik, 

ţe se nedá stihnout pouze formou částečného úvazku nebo není vhodné pouţití 

dočasného pracovního poměru. U této formy práce rostou náklady na zaměstnance 

v podobě mzdy, zaměstnaneckých výhod a jeho dalšího vzdělávání a rozvoje.  

 

Při zvaţování uvedených alternativ se mohou organizace řídit následujícím 

schématem uvedeným v literatuře Price (1997). Toto schéma obsahuje sled 

jednotlivých rozhodnutí vycházejících ze situací, v nichţ se podnik nachází. Postupným 
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odpovídáním si na otázky personální útvar zjistí nejvhodnější zpŧsoby pro získání 

nových zaměstnancŧ. Daný obrázek jsem přeloţila z anglického originálu a uzpŧsobila 

potřebám této práce. 

 

Obr. 2.1 - Rozhodnutí o alternativách získávání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: PRICE, Alan. Human resource management in a business context. 1st ed. UK : International 

Thomson Business Press , 1997. str. 196. 

 

Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

 

 Organizace pečlivě zvaţují, z jakých zdrojŧ budou potenciální uchazeče 

získávat. Mohou si totiţ vybírat uchazeče ze zdrojŧ vnitřních, ale i z vnějších. 

Obě uvedené formy mají své klady a zápory. Většinou bývá pravidlem, ţe se organizace 

nejprve zaměří na své vlastní pracovníky, a v případě nenalezení vhodného kandidáta 

na uvolněnou pozici, hledá uchazeče z vnějších zdrojŧ. Vnitřní a vnější zdroje 

pracovních sil uváděné dle Kaňáková, Bláha, Babicová (2000) tvoří: 
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 Vnitřní zdroje 

 

 Vnitřní lidské zdroje představují ti pracovníci, které organizace uspořila 

v dŧsledku vyššího technického rozvoje, tedy například v dŧsledku nahrazení ţivé práce 

stroji. Dále pak zaměstnanci nadbyteční po organizačních změnách, a ti, jeţ chtějí 

z nějakého dŧvodu přejít na jiné uvolněné pracovní místo. 

 

 Výhodou získávání pracovníkŧ z vnitřních zdrojŧ je především to, ţe organizace 

zná silné a slabé stránky svých zaměstnancŧ a ví, na jaké pozice jsou svojí kvalifikací, 

dovednostmi a schopnostmi vhodní. Zaměstnanci jsou více motivovaní, protoţe jsou 

si vědomi moţnosti přejití na jiné a lepší pracovní místo, to zvyšuje i jejich pracovní 

morálku a daleko více se ztotoţňují s principy organizace. Společnost nemusí 

v takové míře investovat čas a finance na získávání pracovníkŧ a na jejich adaptaci, 

jako je tomu v případě získávání zaměstnancŧ ze zdrojŧ vnějších.  

 

 Hlavní nevýhodou je to, ţe organizace přichází o moţnost získat nový pohled 

na přístupy a techniky vykonávání pracovních činností, coţ mŧţe přispívat 

ke stereotypŧm. Často se pracovníci povyšují na základě jejich délky pŧsobení 

ve společnosti, věku, doby praxe, a ne na základě svých schopností. Soutěţení 

mezi zaměstnanci o povýšení na zajímavější a mnohdy i lépe finančně ohodnocenější 

pozice přispívá k negativním vztahŧm na pracovišti a ke zhoršení morálky.  

 

 Vnější zdroje 

 

 Vnějšími zdroji jsou nezaměstnaní lidé zaregistrovaní na trhu práce, čerství 

absolventi středních a vysokých škol a zaměstnanci pracující v jiných organizacích, 

kteří si přejí z nějakého dŧvodu tuto organizaci opustit. Za další zdroje pracovních sil 

lze uvést ţeny v domácnosti, studenty, dŧchodce. 

 

 Výhodou jejich pouţití je větší moţnost výběru talentovaných a kvalifikovaných 

lidí, neţ jakými disponuje sama organizace. Společnost má moţnost tak získat 

zaměstnance, kteří vnesou do práce nové prvky, netradiční postupy a metody, 

jejichţ vyuţitím se zvyšuje efektivnost a konkurenceschopnost. A nakonec 
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vysoce kvalifikovaní zaměstnanci se rychleji a levněji získávají z vnějšku, neţ aby je 

organizace musela sama rozvíjet a vzdělávat. 

 

 Nevýhodou je rŧst nákladŧ na získávání a přizpŧsobení se nového zaměstnance 

v organizaci a nespokojenost dosavadních pracovníkŧ, kteří mohou mít pocit, 

ţe jsou pro uvolněné místo vhodnějšími kandidáty, neţ někdo „cizí“. 

 

Volba metod získávání pracovníků 

 

 Metod pro získávání pracovníkŧ je několik, proto organizace při jejich volbě 

vychází z toho, jaké poţadavky jsou kladené na pracovní místo, zda se chystá 

společnost získávat zaměstnance z vnitřních nebo z vnějších zdrojŧ či podle počtu 

pracovních míst, jeţ chce obsadit. Při získávání většího počtu pracovníkŧ jsou vhodnější 

jiné metody, neţ v případě obsazení pouze jednoho pracovního místa. Záleţí 

také na tom, jak rychle je nutné obsadit volné pracovní místo. Velice dŧleţité 

je však mnoţství finančních prostředkŧ, které má organizace k dispozici pro inzerci 

volného místa. Nejčastějšími metodami pro získávání pracovníkŧ jsou dle literatury 

Kleibl, Dvořáková, Šubrt (2001) samostatné přihlášení uchazeče, podniková vývěska 

a doporučení zaměstnance, spolupráce se vzdělávacími institucemi, inzerce v tisku 

a rozhlase, zveřejnění nabídky práce na úřadu práce nebo na internetu, veletrhy 

pracovních příleţitostí a agentury zaměřené na vyhledávání a výběr.  

 

 Samostatné přihlášení uchazeče 

 

Uchazeči se mohou přihlašovat na pracovní místa sami, a tehdy přicházejí 

do organizací nebo reagují písemně na neuveřejněnou nabídku. Pro společnost 

je tato ţádost neočekávaná, neboť ji ţádným zpŧsobem neinzerovala, a zasadila 

se o ni jen tím, ţe má dobrou pověst v zaměstnávání lidí a nabízí zajímavou 

a dobře ohodnocenou práci. Nejčastěji se s tímto zpŧsobem setkáváme u absolventŧ 

škol nebo u ţadatelŧ o manuální a administrativní práci. Výhoda je v nízkých nákladech 

na inzerování místa. Nevýhodou je to, ţe uchazeči nemají představu o tom, 

jaké pracovníky organizace potřebuje, a proto větší část z nich zaměstnavatel 

ani neupotřebí. To časově zatěţuje personální útvar, protoţe s uchazeči musí jednat 

a citlivým zpŧsobem je odmítat. Často se také stane, ţe kandidát ţádá o zaměstnání 
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v době propouštění nebo v okamţiku, kdy studenti středních a vysokých škol končí 

své studium. Metoda je vhodná jako doplňkový zpŧsob získávání zaměstnancŧ.  

  

 Podniková vývěska a doporučení zaměstnance 

 

Podniková vývěska je nenáročnou metodou, jak uveřejnit volné pracovní místo.  

Předpokladem pro její pouţití je nalezení vhodného místa, kde si jí zaměstnanci 

všimnou, a ti se buď sami přihlásí o nabízené místo, nebo ho doporučí někomu 

vhodnějšímu. Na vývěsce bývá uveden popis pracovního místa, pracovních podmínek 

a poţadavky na uchazeče, aby se uchazeči mohli uţ dopředu rozhodnout, 

zda je pro ně pracovní místo zajímavé a také vhodné. Součástí uveřejnění je i doba 

a další informace o tom, do kdy a kde je moţné se přihlásit. Je to levný zpŧsob 

získávání uchazečŧ, v němţ sami mohou podle dostupných informací na vývěsce zjistit, 

zda jsou pro tuto pozici vhodnými kandidáty. Metoda poskytuje moţnost výběru 

z širšího počtu zájemcŧ a racionalizovat celý proces získávání a výběru zaměstnancŧ. 

Poměrně značnou nevýhodou je moţnost, ţe si podnikové vývěsky s informacemi 

o novém pracovním místě všimne pouze omezený počet uchazečŧ. Podniková vývěska 

je vhodná u méně kvalifikovaných zaměstnancŧ, spíše se pouţívá u dělnických profesí. 

 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Spoluprací se vzdělávacími institucemi si organizace mŧţe vytipovat a určitým 

zpŧsobem i zavázat vhodné uchazeče o zaměstnání jiţ během doby jejich studia, 

a to například podporování studenta formou stipendia během studií, kdy se student 

zaváţe pracovat v dané firmě určitý počet let po ukončení vzdělávání. Společnosti 

se tato spolupráce vyplácí, neboť jí to zajišťuje mladé manuálně zručné pracovníky 

na dělnických pozicích nebo kvalifikované zaměstnance na vyšších pracovních místech. 

Je to poměrně levná záleţitost, při níţ je organizace srozuměna o znalostech 

a dovednostech absolventa školy a disponuje o něm většími informacemi, neţ je tomu 

u běţného uchazeče o zaměstnání. Zápornou stránkou tohoto zpŧsobu je sezónnost 

moţného nástupu absolventŧ, a tedy nemoţnost obsazení pracovního místa v prŧběhu 

roku. Organizace také musí poskytnout vyšší prostředky na získání praktických 

dovedností a na adaptaci zaměstnance.  
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 Inzerce v tisku a rozhlase 

 

Tato metoda získávání pracovníkŧ je nejrozšířenější ze všech. Vyskytuje 

se v běţném tisku, v odborných časopisech, v novinách, ale také v rádiích. 

Její uveřejnění probíhá v okolí organizace nabízející práci, ale v případě potřeby 

se mŧţe inzerce rozšířit do celostátního nebo i mezinárodního měřítka. Dŧleţitým 

aspektem inzerátu je obsáhnout v něm všechny informace o pracovním místě 

a o poţadavcích na pracovníka. To však inzerát zdraţuje, navíc u podoby inzerce 

v rozhlase nelze uveřejnit podrobný popis pracovních činností, inzerát je prezentován 

velmi rychle a často se ani neopakují dŧleţité informace v něm obsaţené. Kladnou 

stránkou inzerátu je to, ţe se o pracovním místě dozví velké mnoţství lidí, a to poměrně 

rychlým zpŧsobem. Nevýhodou je vysoká cena na inzerování a nebezpečí nevhodného 

umístění, ať uţ se jedná o den v týdnu, vysílací čas nebo zpŧsob inzerce. Lokální 

sdělovací prostředky jsou vhodné pro získávání málo kvalifikovaných pracovníkŧ, 

naopak specialisty organizace hledají v odborném tisku v dané zemi nebo i v zahraničí.  

 

 Zveřejnění nabídky práce na úřadu práce nebo na internetu 

 

Úřad práce slouţí pro osoby hledající zaměstnání a rovněţ pro samotné 

organizace, které se snaţí obsadit volné pracovní místo. Je to levná metoda, v níţ samy 

úřady práce zjišťují o uchazečích potřebné informace a usnadňují tak práci 

personalistŧm v organizacích. Naproti tomu se na úřadu práce registrují spíše lidé 

s niţší kvalifikací nebo obtíţně umístitelní na trhu práce, a proto nejsou vhodné 

pro získávání zaměstnancŧ s vyšší kvalifikací. Internet patří k metodě, při níţ je osloven 

největší počet uchazečŧ na internetových stránkách společnosti nabízející místo 

nebo na internetové adrese, která se specializuje na uveřejnění nabídek ze strany osob 

hledajících práci i organizací nabízející ji. Je to snad nejlevnější zpŧsob uveřejnění 

nabídky práce, navíc nabízející mŧţe uvést detailní informace o poţadavcích 

na pracovní místo. Na druhou stranu všechny osoby nejsou znalé internetu a ti, 

co mu rozumí a pouţívají ho při hledání práce, zahlcují personalisty obrovským počtem 

ţádostí o pracovní místo, kterými se personalisté musí zabývat a třídit je.  
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 Veletrhy pracovních příleţitostí 

 

Veletrhy pracovních příleţitostí se orientují především na středoškolské 

a vysokoškolské studenty a absolventy a vyuţívají je obzvláště celosvětově známé 

organizace nabízející atraktivní pracovní místo. Pouze malý počet návštěvníkŧ veletrhu 

však nějaké pracovní místo získá, proto je to spíše doplňková metoda získávání 

pracovníkŧ. 

 

 Agentury zaměřené na vyhledávání a výběr 

 

Agentury, které se zaměřují na vyhledávání a výběr vhodných zaměstnancŧ jsou 

dobrým zpŧsobem, jak získat nového pracovníka v případě, ţe organizace nedisponuje 

časem pro hledání uchazečŧ nebo se touto činností prostě nechce zabývat. 

Tyto agentury znají trh práce, mají zkušenosti s formulováním nabídek zaměstnání 

a specializují se na vyhodnocování ţivotopisŧ, výběrových testŧ apod. Je to však velmi 

drahý zpŧsob získávání lidí, který vţdy nemusí organizaci přinést správného 

zaměstnance. Nutností je velmi úzká spolupráce organizace a agentury, kdy agentury 

potřebují znát informace o poţadavcích na pracovníka, o profilu jeho osobnosti 

a například o firemní kultuře. Společnosti mohou spolupracovat s agenturami 

nejen ve státě, v němţ pŧsobí, ale i se zahraničními agenturami.  

 

Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

 

Organizace, jeţ chce úspěšně vybírat pracovníky na pracovní místa, zvaţuje 

a volí dokumenty a informace, které bude od svých uchazečŧ poţadovat. 

Nejčastěji poţadovanými dokumenty jsou rŧzné doklady o vzdělání a dosavadní praxi, 

reference z předchozích zaměstnání, výpis z rejstříku trestŧ, osvědčení o zdravotní 

zpŧsobilosti, prŧvodní dopis. Nejdŧleţitějšími dokumenty jsou pak zvláštní dotazník 

organizace pro uchazeče o zaměstnání a ţivotopis. 

 

 Dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání 

 

Dle literatury Koubek (2007) existují dvě formy dotazníkŧ organizace 

pro uchazeče, těmi jsou jednoduchý a tzv. otevřený dotazník. 
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Jednoduchý dotazník slouţí především pro získání holých fakt, jako je název 

zaměstnání, o které se uchazeč uchází, jméno a příjmení uchazeče, adresa trvalého 

bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, dále informace 

o vzdělání, odborné přípravě uchazeče, o absolvovaných kurzech a školeních 

a například informace o řidičském prŧkazu. 

 

Naproti tomu otevřený dotazník umoţňuje uchazeči podrobněji vyjádřit určité 

skutečnosti a projevit svŧj názor. Zařazujeme do něj informace o dosavadní pracovní 

kariéře, o pracovních podmínkách, zkušenosti s prací v zahraničí, své zájmy, silné 

a slabé stránky, nebo například jak si představujeme svoji kariéru v budoucnu.  

 

 Ţivotopis 

 

Uchazeči mohou organizaci odevzdávat ţivotopis volný, polostrukturovaný 

nebo ţivotopis ve strukturované podobě.  

 

Volný životopis zpracovává samotný uchazeč, protoţe pro jeho vypracování 

neexistuje ţádná forma a předepsané pokyny. Uchazeč v něm popisuje svŧj ţivot 

chronologickým zpŧsobem, vyzdvihuje své silné stránky tak, aby vynikla 

jeho zpŧsobilost pro danou pozici, naopak své slabé stránky spíše zamlčuje. Personalisté 

mají s jeho vyhodnocením na jednu stranu potíţe, protoţe si v něm musí informace 

pracně vyhledávat, na druhou stranu je vhodný pro posouzení osobnosti pisatele. 

 

Polostrukturovaný životopis obsahuje zčásti informace, které organizace 

vyţaduje pro účely srovnávání s ostatními uchazeči a zbývající část jeho zpracování 

provede samotný uchazeč podle svého vlastního uváţení. Je to tedy ţivotopis volný 

s prvky strukturovaného.  

 

Strukturovaný životopis pro představu uvádím v příloze číslo 1. V podstatě 

je stukturovaný ţivotopis stejný jako dotazník organizace. Obsahuje osobní informace 

o uchazeči, pracovní zkušenosti, vzdělání a kurzy, osobní schopnosti a dovednosti 

a další doplňující informace. Organizace by měla stanovit jeho strukturu a seznámit 

s ní uchazeče, to jí usnadní vyhledávání informací a porovnávání uchazečŧ.  
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Formulace nabídky zaměstnání 

 

 To, jak je nabídka zaměstnání formulována, vyplývá z popisu a specifikace 

pracovního místa, z poţadavkŧ kladených na pracovníka, jestli se jedná o uchazeče 

z vnitřních nebo z vnějších zdrojŧ, nebo se také bere ohled na obtíţnost získávání 

pracovníkŧ na danou pozici. Liší se také v tom, zda organizace hledá zaměstnance 

na kvalifikovanou pozici nebo spíše na manuální a méně kvalifikovanou práci. 

Bývá poměrně častým pravidlem, ţe nabídka zaměstnání pro kvalifikované pracovníky 

obsahuje podrobnější informace neţ u nekvalifikované práce. Nejčastější formou, 

jak nabízet zaměstnání, je jiţ výše zmiňovaný inzerát. 

  

 Inzerát by měl obsahovat název práce a její stručný popis, místo, kde bude práce 

vykonávána, název organizace nabízející práci, poţadavky na pracovníka (vzdělání, 

kvalifikace, praxe), pracovní podmínky a dokumenty poţadované od uchazečŧ. 

Uvedený výčet představuje pouze minimum, inzerát mŧţe ve skutečnosti obsahovat 

daleko více informací, protoţe v tomto případě platí, ţe čím více, tím lépe. 

Avšak organizace spoustu informací vynechávají, protoţe inzerát není zrovna levnou 

záleţitostí. Měl by mít i zajímavou formu a umístění, aby přilákal co největší počet 

uchazečŧ, z nichţ si mŧţe společnost lépe vybírat.  

  

Uveřejnění nabídky zaměstnání 

 

 V této chvíli uţ má organizace zvolené metody získávání pracovníkŧ 

a naformulovanou nabídku práce a zbývá jí uţ jen nabídku zveřejnit a určit období, 

do kterého se uchazeči o místo mohou přihlásit. Neměla by se orientovat pouze na jednu 

metodu, ale pokud to finanční moţnosti společnosti dovolují, pouţít více typŧ. Zvolit 

vhodně období, do kdy se lze přihlásit na volné místo, je však problematické. Kratší čas 

je lepší pouţít u méně kvalifikované práce, delší období se více vyuţívá u hledání 

kvalifikovaných pracovníkŧ. 

 

Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

  

 Od okamţiku uveřejnění nabídky zaměstnání do doby přijetí zaměstnance 

organizace přijímá rŧzné dokumenty a informace od uchazečŧ o zaměstnání. 
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Ty by měly být okamţitě zkontrolovány a ověřeny, aby mohli personalisté poţadovat 

případné doplnění informací a materiálŧ. 

 

 Personalisté a vedoucí pracovníci by s uchazeči měli jednat slušně, trpělivě 

a přátelsky, a měli by být ochotní jim poskytnout doplňující informace o pracovním 

místě a samotné organizaci. Jejich přístup v jednání s uchazeči je dŧleţitou vizitkou 

o tom, jak si společnost váţí nejen svých zaměstnancŧ, ale i obchodních partnerŧ 

a zákazníkŧ. Součástí jejich práce je i poskytování rad ohledně zpracování ţivotopisŧ 

a dotazníkŧ, lidé totiţ ne vţdy přesně rozumí otázkám, které jsou v nich uvedeny. 

V případě častých dotazŧ o správném pochopení otázek je vhodné se zamyslet, 

zda dotazník či ţivotopis neformulovat jiným zpŧsobem.  

 

Předvýběr uchazečů na základě předloţených dokumentů a informací 

 

 Předvýběr závisí na souladu mezi poţadavky na pracovní místo a předloţenými 

dokumenty a informacemi od uchazečŧ, kdy tito lidé dané poţadavky splňují a jsou tedy 

vhodnými kandidáty na uveřejněnou pozici. Všichni uchazeči jsou rozčleněni 

do tří skupin na vhodné uchazeče, méně vhodné a nevhodné. Vhodní bývají zváni 

na výběrová řízení, v nichţ se personalisté mezi nimi rozhodují a vybírají. 

O ty, co neprojdou výběrovým řízením, mŧţe organizace projevit zájem o obsazení 

pracovních míst v budoucnu s tím, ţe je bude organizace sama kontaktovat. 

Méně vhodní uchazeči bývají zváni na výběrová řízení za předpokladu, ţe se přihlásil 

pouze malý počet vhodných kandidátŧ. Organizace je mŧţe upotřebit i na jiné pracovní 

místo nebo v budoucnu, v tomto případě jim zasílá tzv. rezervační dopis, 

v němţ jim navrhuje, ţe je bude sama kontaktovat v případě potřeby. 

A nakonec nevhodní lidé pro dané místo, kterým pošle zdvořilý odmítavý dopis 

s poděkováním za zájem o práci v jejich firmě. Rezervačním dopisem u vhodných 

a méně vhodných zájemcŧ o zaměstnání organizace šetří náklady a čas na získání 

pracovníkŧ, zároveň jim dává najevo, ţe si jich váţí a v případě uvolnění nějakého 

místa je ráda zaměstná. To přispívá k dobré pověsti společnosti. 
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Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám  

 

 Posledním krokem v procesu získávání pracovníkŧ je sestavení konečného 

seznamu uchazečŧ, kteří budou pozváni k výběrovému řízení. Seznam bývá uveřejněn 

v abecedním pořadí, neboť v předchozích fázích se vhodní uchazeči o zaměstnání 

neporovnávají mezi sebou, a proto by bylo jiné pořadí, neţ dle abecedy, bráno 

jako subjektivní a nejspíš i zaujaté. Počet uchazečŧ na jedno pracovní místo se liší 

u jednotlivých organizací a u povahy pracovního místa. Přitom se vychází z toho, 

ţe na vedoucí funkce je efektivnější zvát k výběrovým procedurám větší počet 

uchazečŧ, aby organizace mohla volné místo obsadit nejvhodnějším pracovníkem.  

 

2.2. Výběr pracovníků 

 

Výběr pracovníkŧ popisuje etapu zabezpečování lidských zdrojŧ, v níţ vybíráme 

ze zpracovaného seznamu nejideálnějších uchazečŧ o pracovní místo 

toho nevhodnějšího, přičemţ by se měly dodrţovat podle Hroníka (1999) zásady 3E: 

 

 Efektivní – zásada, podle které by se organizace měla snaţit získávat a vybírat 

nejvhodnější zaměstnance, kteří budou schopni vykonávat práci efektivně 

nejen nyní, ale i v budoucnu.  

 

 Etický – výběrový proces má probíhat etickým zpŧsobem, to znamená, 

ţe organizace nesmí kandidáty o místo diskriminovat, ať uţ na základě rasy, 

etnického pŧvodu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postiţení, náboţenského vyznání, víry či světového názoru. Tak udává 

antidiskriminační zákon. 

 

 Ekonomický – přijetí nového zaměstnance se organizaci musí nějakým 

zpŧsobem „vyplatit“, dodatečný pracovník musí přinést hodnotu 

například zajišťující vyšší zisk nebo zrychlení procesu a zjednodušení 

pracovních činností. 
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 „Úkolem výběru pracovníkŧ je rozpoznat, který z uchazečŧ o práci v organizaci, 

shromáţděných během procesu získávání pracovníkŧ a prošlých předvýběrem, 

bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen poţadavkŧm obsazovaného pracovního 

místa, ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahŧ v pracovním týmu 

a organizaci, je schopen akceptovat hodnoty týmu a organizace a přispívat k vytváření 

ţádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je pravděpodobné, 

ţe bude mít dlouhodobější perspektivu zaměstnání v organizaci, ať uţ vzhledem k tomu, 

ţe má schopnosti, které bude organizace dlouhodobě potřebovat, nebo je dostatečně 

flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpŧsobil předpokládaným změnám 

na pracovním místě, v týmu i v organizaci“. Koubek (2000, str. 222).  

 

2.2.1. Fáze výběru pracovníků 

 

Výběr pracovníkŧ probíhá v organizacích podle určitých zaţitých a opakujících 

se postupŧ. Proces výběru se úzce prolíná s procesem získávání zaměstnancŧ, 

proto i jejich jednotlivé kroky nelze od sebe principiálně oddělit. Výběr pracovníkŧ 

lze charakterizovat na základě odborné literatury Koubek (2007) na fázi předběţnou 

a vyhodnocovací. 

 

a) Předběţná fáze  

 

Předběţná fáze výběru pracovníkŧ nastává ve chvíli, kdy si organizace uvědomí, 

ţe potřebuje obsadit uvolněné pracovní místo novým pracovníkem nebo přijmout 

dodatečný počet zaměstnancŧ. Skládá se ze tří krokŧ, které na sebe musí postupně 

navazovat a nelze ţádný z nich vynechat: 

 

1. Popis pracovního místa. 

2. Specifikace pracovního místa. 

3. Kritéria pro získávání a výběr (konkrétní poţadavky na vzdělání, 

kvalifikaci, specializaci). 
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b) Vyhodnocovací fáze 

 

Vyhodnocovací fázi tvoří několik krokŧ, přičemţ si organizace mŧţe sama 

vybrat, zda se bude drţet při procesu výběru všech nebo některé z nich vynechá. Postup 

se od sebe liší v případě výběru osob na kvalifikované či méně kvalifikované práce, 

v počtu uchazečŧ o zaměstnání nebo například v nezbytně nutné době na obsazení 

pracovního místa. Personální útvar se mŧţe rozhodovat o vhodnosti či nevhodnosti 

uchazeče pomocí komplexního postupu, vyřazovacího postupu nebo smíšeným 

postupem. U komplexního posuzování se všechny kroky posuzují komplexně 

a aţ na konci procesu se zjistí, jestli je uchazeč vhodný či nikoliv. Ve vyřazovacím 

postupu se po kaţdém provedeném kroku rozhoduje, jestli je uchazeč vhodný, 

a nakonec smíšený postup vyjadřuje kombinaci obou předchozích. Kroky 

vyhodnocovací fáze: 

 

1. Zkoumání dokumentŧ předloţených uchazečem (dotazník, ţivotopis). 

2. Předběţný pohovor doplňující skutečnosti v dokumentech. 

3. Testování uchazečŧ (test pracovní zpŧsobilosti, assessment centre). 

4. Výběrový pohovor. 

5. Zkoumání referencí a pracovních posudkŧ. 

6. Lékařské vyšetření. 

7. Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče. 

8. Informování uchazečŧ o rozhodnutí.  

 

2.2.2. Metody výběru pracovníků 

 

Mezi nejpouţívanější metody výběru pracovníkŧ patří metody zaloţené 

na zkoumání dokumentŧ předloţených uchazečem, testy pracovní zpŧsobilosti, 

výběrové pohovory s uchazeči, tzv. assessment centre, zkoumání referencí 

a další mnohdy kuriózní metody. Společnost mŧţe pouţívat více metod, pomocí 

nichţ bude zaměstnance vybírat, záleţí to pouze na jejím rozhodnutí, avšak ne všechny 

jsou vţdy vhodné. V této části jednotlivé uvedené metody popíšu a představím 

jejich hlavní výhody a nevýhody. 
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Metody zaloţené na zkoumání dokumentů 

 

 Dotazník  

 

Uchazeči o zaměstnání vyplňují dotazník zpracovaný a předloţený samotnou 

společností především ve větších organizacích. Lze ho doporučit zejména proto, 

ţe poskytuje shodné informace o uchazečích, na jejichţ základě se jednodušeji provádí 

výběr. Uchazeči ho povaţují za spravedlivou metodu. Navíc je velmi levný. Na druhou 

stranu je to velmi neosobní metoda, která mŧţe poskytovat pouze základní informace 

a spoustu dŧleţitých dat vynechá. Jeho vytvoření je sloţité a časově náročné. 

Z tohoto dŧvodu je pouţíván v kombinaci s pohovorem. 

 

 Ţivotopis  

 

Zkoumání ţivotopisŧ se rozlišuje podle toho, zda se jedná o ţivotopis 

strukturovaný či nestrukturovaný. Strukturovaný je téměř totoţný s dotazníkem, 

nestrukturovaný dovoluje určitou volnost v tom, jaké informace v něm uchazeči 

uvedou, a jakým zpŧsobem se budou prezentovat. Personalisté, vyhodnocující ţivotopis, 

v něm mohou posoudit vyjadřovací schopnosti pisatele. Nevýhodou je obtíţná orientace 

v textu, subjektivně prezentovaná data a někdy i záměrné zamlčení či zveličování 

některých informací.  

 

Testy pracovní způsobilosti 

 

 Testy osobnosti 

 

Psychologické testy jsou dvojího druhu, a to testování na základě obrazcŧ 

(Rorschachŧv test) a testy zkoumající zájmy a povahové rysy (MBTI test). Testy 

osobnosti jsou vhodné spíše při rozhodování o své budoucí kariéře neţ pro účely 

vybírání zaměstnancŧ. Mŧţeme díky nim zjistit, zda je daný jedinec extrovert 

nebo introvert nebo jestli u něj převaţuje myšlení nebo cítění, a na základě 

toho mŧţeme zjistit, zda je na uvedenou pozici vŧbec vhodný. Jsou nákladné a vyţadují 

zkušeného odborníka, který bude s testy pracovat a vyhodnocovat je. 
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 Testy znalostí a dovedností  

 

Tyto testy ověřují rozsah a hloubku znalostí získaných například vzděláním. 

Prověřování dovedností uchazečŧ probíhá předvedením nějakého pracovního postupu, 

jenţ bude probíhat na daném pracovním místě. Je to levná, spolehlivá a objektivní 

metoda, avšak náročná na přípravu a pro uchazeče mnohdy výrazně stresující.  

 

 Testy schopností 

 

Bělohlávek (2001) třídí testy schopností lidí do 4 kategorií, na testy kognitivních 

schopností (tedy inteligence, logické myšlení, doba pamatování), testy mechanických 

schopností (technické myšlení), testy psychomotorických schopností 

(manuální zručnost, koordinace pohybŧ) a jiţ zmíněné testy osobnosti. Uvedené testy 

jsou draţší, protoţe vyţadují specializované odborníky. Jsou vhodné pouze 

jako doplňková metoda.  

 

Výběrový pohovor 

 

 Výběrový pohovor je povaţován za nejdŧleţitější a nejčastěji pouţívanou 

metodu výběru pracovníkŧ, proto se jeho rozvedení budu věnovat nejvíce. Organizaci 

slouţí pro získání dodatečných informací o uchazečích, jejich očekáváních a cílech, 

naopak uchazečŧm poskytuje informace o organizaci a pracovním místu. Osobnost 

a vhodnost uchazeče lze pohovorem dŧkladněji posoudit neţ například pouţitím testŧ 

osobnosti. 

 

Klíčem úspěchu u výběrového pohovoru je podle literatury Vajner (2007) 

pečlivá příprava rozhovoru. Vedoucí pracovník nebo personalista provádějící 

pohovor si musí připravit osnovu rozhovoru, jenţ má za úkol zvýšit účinnost získaných 

informací z pohovoru a pro všechny zúčastněné vytváří jednodušší podmínky, 

protoţe je dána struktura, které se lze u rozhovoru drţet. Dalším nezbytným 

krokem je samotná fáze přípravy na pohovor, v níţ je nutné seznámit se s ţivotopisem 

uchazečŧ a podle jeho kvality přizpŧsobit otázky pohovoru, dále se stanoví časový 

limit pohovoru a shromáţdí se veškerá potřebná dokumentace. Na závěr se připraví 

místnost spolu s občerstvením a zajistí se, aby nedocházelo k narušování prŧběhu 
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pohovoru například tím, ţe se vypnou telefony. Pohovor má svoji strukturu, 

která se skládá z činností jako je přivítání uchazečŧ, představení sama sebe 

a organizace, seznámení s prŧběhem pohovoru, vlastní pohovor, popis pracovní pozice, 

následují uchazečovy otázky a ukončení rozhovoru. V prŧběhu celého pohovoru 

je nezbytné zapisovat si poznámky a dojmy o uchazeči, nutné je vyvarovat 

se v nich hodnotících závěrŧ. 

 

Existuje několik členění výběrových pohovorŧ, především se jedná o pohovory 

rozdělené podle mnoţství zainteresovaných účastníkŧ a o pohovory podle obsahu 

a prŧběhu.  

 

a) Pohovory podle mnoţství účastníků 

 

 Pohovor 1 + 1 

 

Tento typ pohovoru probíhá mezi dvěma osobami, mezi uchazečem 

o zaměstnání a zpravidla bezprostředně nadřízenou osobou volného pracovního místa. 

Jeho pouţití je vhodné zejména u obsazování méně kvalifikované práce a v situacích, 

v nichţ přímý nadřízený potřebuje posoudit vhodnost uchazeče. Pohovor 1 + 1 

je pro uchazeče méně stresující, protoţe nemusí čelit více osobám, navíc u této formy 

mluví více otevřeně. Problémem mŧţe být subjektivní pohled nadřízeného na uchazeče 

o místo. 

   

 Pohovor před komisí 

 

Pohovoru před komisí se účastní převáţně uchazeč o volné pracovní místo, 

přímý nadřízený, personalista a psycholog. Pouţívá se u obsazování náročnějších 

pracovních pozic, kdy se posuzuje nejen odbornost, ale také osobnost uchazeče. 

Pro uchazeče je tento typ pohovoru psychicky náročný, neboť si mŧţe za situace, 

v níţ se ho bude ptát více lidí naráz, připadat jako u výslechu, proto mŧţe vypovídat 

méně otevřeně. Výhody jsou však spatřovány ve větší všestrannosti posuzování 

a ve sniţování subjektivity, protoţe se ho účastní daleko více osob, neţ ve výše 

zmíněném pohovoru 1 + 1. 
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 Hromadný pohovor 

 

Hromadného pohovoru se účastní celá skupina uchazečŧ a buď jediný 

posuzovatel, nebo rovnou celá komise. Pohovor šetří čas všech účastníkŧ, 

a to především organizace, neboť nemusí o některých skutečnostech informovat 

účastníky kaţdého zvlášť, ale mŧţe jim je říci naráz. Organizaci umoţňuje posoudit 

chování uchazečŧ ve větším kolektivu, avšak vyţaduje to velkou pozornost 

posuzovatelŧ a nutnost stoprocentního rozpoznání všech uchazečŧ posuzovatelem, 

aby nedošlo k záměně osob. 

 

b) Pohovory podle obsahu a průběhu 

 

 Nestrukturovaný pohovor 

 

Obsah a prŧběh nestrukturovaného pohovoru se utváří v jeho prŧběhu. 

Vedoucí pracovníci či personalisté, kteří ho praktikují, se na pohovor nepřipravují, 

jsou často líní a po odborné stránce málo zpŧsobilí. Pro porovnávání uchazečŧ 

není vhodný, protoţe kaţdému uchazeči mohou být kladeny jiné otázky a v odlišném 

pořadí. Posuzovatel nad pohovorem často ztrácí kontrolu a dotazuje se na nevhodné 

či příliš osobní otázky. V uchazečích takový přístup vyvolává špatný dojem 

nejen o personalistovi, ale i o celé organizaci. 

 

 Strukturovaný pohovor 

 

Strukturovaný pohovor, jak uţ název napovídá, má pevně danou strukturu 

a obsah. Otázky, jejich pořadí i čas jsou pečlivě naplánovány a poloţeny 

všem uchazečŧm o pracovní místo. To přispívá k efektivnějšímu porovnávání uchazečŧ 

mezi sebou ve snaze nalézt a vybrat toho nejvhodnějšího. Jeho pouţití je objektivnější 

neţ u nestrukturovaného pohovoru a redukuje subjektivní názor posuzujících osob. 

Je však velmi časově náročný a nemusí vţdy postřehnout individuální charakteristiky 

osobnosti uchazečŧ. 
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 Polostrukturovaný pohovor 

 

Polostrukturovaný pohovor spojuje výhody a eliminuje nevýhody 

nestrukturovaného a strukturovaného pohovoru. Personalista má předem stanovený cíl, 

jehoţ chce pohovorem dosáhnout, ale v kladení otázek postupuje intuitivně a pruţně 

se přizpŧsobuje situaci. Na tazatele jsou kladeny v jeho pouţití zvýšené nároky 

na přípravu a schopnosti, musí být dostatečně proškolen.  

 

Assessment centre 

 

Problematice assessment centre se podrobně věnuje v literatuře Hroník (1999). 

Assessment centre slouţí jako diagnosticko-výcvikové centrum, jehoţ účelem 

je v simulovaných podmínkách pozorovat chování uchazečŧ v rŧzných situacích. 

V rámci programu se pouţívají následující metody: individuální a skupinové úkoly, 

testy, zkoušky odborných znalostí, pozorování a rozhovory. Organizace mŧţe simulovat 

pracovní činnosti na pracovním místě, kdy uchazeč vyřizuje v kanceláři korespondenci 

na počítači, hovoří s klienty, a do toho neustále zvoní telefony. To, jakým zpŧsobem 

jedinec zvládne vyřídit úkol, je dŧleţitým aspektem pro jeho výběr. 

 

Za optimální velikost pracovní skupiny je povaţováno 7 – 14 uchazečŧ. 

Assessment centre probíhá obvykle v délce 8 hodin, méně často se pouţívají 

i dvoudenní výcvikové programy, zaměřené na výběr pracovníkŧ. Pozorovateli 

jsou nejčastěji zkušení psychologové z poradenské firmy, personalista a manaţer, 

který bude nadřízeným vybraného uchazeče. 

  

Tato metoda je velice nákladná a časově náročná, avšak umoţňuje posoudit, 

do jaké míry je uchazeč vhodný na pracovní místo a jakým zpŧsobem se orientuje 

ve stresových situacích spojených s vykonáváním práce na dané pozici.  

 

Zkoumání referencí a pracovních posudků 

 

Zkoumání referencí a pracovních posudkŧ se pouţívá u rovnocenných uchazečŧ 

o pracovní místo, kteří jiţ úspěšně prošli předchozími metodami výběrového procesu. 
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Reference od osob, které uchazeč uvedl v ţivotopisu, mohou být dŧleţitým 

zdrojem informací o silných a slabých stránkách uchazeče. Uvádí se jejich jména, 

adresy a mnohdy i telefonní číslo, na kterém personalisté tyto osoby mohou sehnat 

v případě potřeby přesnějších informací. Je to levná metoda, která však poskytuje 

rŧznorodé informace u jednotlivých uchazečŧ, a proto je náročná na hledání 

relevantních informací a na porovnávání mezi sebou. 

 

Pracovní posudky jsou oficiálním dokumentem získaným od bývalých 

zaměstnavatelŧ, jenţ shrnuje názor organizace na pracovní výsledky, osobnost 

a pracovní chování zaměstnance. Zpracovává ho bezprostřední nadřízený spolu 

s personalistou. Stejně tak, jako reference osob, je zkoumání pracovních posudkŧ 

levnou výběrovou metodou informující o pracovním výkonu uchazečŧ. Často kvalitu 

posudku ovlivňuje subjektivita pisatele a okolnosti odchodu zaměstnance z organizace, 

protoţe v okamţiku, kdy se organizace bude chtít pracovníka tzv. zbavit, pracovní 

posudek mu vylepší, aby se cítil méně ukřivděně. 

 

Další metody 

 

 Následující metody jsou spíše doplňkového charakteru. V České republice se 

pouţívají pouze první dvě uvedené metody, neboť frenologická metoda je velmi 

neobvyklá a v praxi dostatečně nepouţitelná. 

 

 Lékařské vyšetření je metodou pouţívanou v odvětvích, kde by mohlo dojít 

k ohroţení zdraví ostatních lidí nebo ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnance 

a opět by se muselo obsazovat pracovní místo. 

 

 Mezi další metodu výběru patří grafologie, v níţ se vybírá zaměstnanec 

na základě textu psaného vlastní rukou, a podle něhoţ odborníci zkoumají 

osobnost jedince. 

 

 Frenologická metoda je spíše kuriózní a v České republice nepouţívaná, 

neboť se zpŧsobilost pro výkon v pracovním prostředí hodnotí na základně tvaru 

lebky uchazečŧ o místo. 
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2.2.3. Hodnocení činností při výběru pracovníků 

 

Výběr pracovníkŧ mŧţe organizace hodnotit podle určitých kritérií uvedených 

v následující tabulce. Ta je přepracována podle literatury Milkovich, Boudreau (1993). 

Organizace například hodnotí, jaké vynaloţila náklady na získání nového zaměstnance, 

jaká je prŧměrná kvalifikace pracovníkŧ, zda výběr zaměstnancŧ zapříčiní rŧst či pokles 

zisku a produktivity organizace. Zjišťují se i pocity uchazečŧ během výběrového 

procesu, zdali s ním byli spokojeni a nedošlo k diskriminaci či porušení nějakých 

zákonŧ, coţ by mělo vliv na pokles dobrého jména společnosti a moţné právní spory 

poškozeného uchazeče s organizací. Tato kritéria hodnocení mohou být doplněna 

i o další, záleţí to na konkrétní situaci, v níţ se organizace nachází. 

 

Tab. 2.1 – Kritéria hodnocení výběru 

 

Kritéria Hodnotící ukazatel 

Náklady Náklady na nově získaného zaměstnance 

  

Kvantitativní kritéria 

Počet nových pracovníkŧ 

Mnoţství pracovníkŧ, kteří zŧstanou déle neţ pět let 

Prŧměrný výkon nových pracovníkŧ 

  

Kvalitativní kritéria 

Validita pouţitých metod 

Prŧměrná kvalifikace nových pracovníkŧ 

Podíl nových pracovníkŧ vykonávajících svoji práci dobře 

Úroveň pracovních výkonŧ nových zaměstnancŧ 

Povyšování nových pracovníkŧ 

  

Ekonomické výsledky 

Zisk 

Produktivita 

Neúspěchy či nedostatky 

Výrobní náklady 

  

Zákonnost 

Negativní reakce 

Počet právních sporŧ 

Dodrţování zákonŧ 

  

Pocity uchazeče 

Spokojenost s prŧběhem výběru 

Získávání znalostí o organizaci 

Spokojenost s organizací 

 
Pramen: Vlastní zpracování dle MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W. Řízení lidských 

zdrojů. Praha : Grada, 1993. str. 361. 
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 Z výsledkŧ hodnocení činností celého výběrového procesu by organizace měla 

vyhodnotit, jakým zpŧsobem tuto personální činnost vykonává. Pokud zjistí, ţe náklady 

na proces jsou velmi vysoké či dokonce rostou, musí se zamyslet nad tím, 

zda není vhodnější dosavadní metody získávání a výběru zaměstnancŧ změnit 

a přeorientovat se na jiný zpŧsob.  

 

Z kvantitativního kritéria ukazatele počtu pracovníkŧ, kteří v organizaci zŧstávají 

déle neţ pět let, lze posoudit to, jestli společnost vybrala vhodné zaměstnance, 

jeţ v ní zŧstanou co nejdéle. V uvedeném případě však musí organizace sledovat 

i další hlediska, která mají na délku zaměstnance ve společnosti vliv, a to například 

jejich adaptaci, odměňování, spokojenost s pracovním místem a spolupracovníky.  

 

Z ekonomických výsledkŧ hodnotícího ukazatele produktivita společnost mŧţe 

zjistit, jaká je produktivita u dosavadních a u nových zaměstnancŧ. Z rozdílu 

produktivity mezi stálými a novými zaměstnanci společnost mŧţe vypozorovat, 

jaký je výkon práce nového zaměstnance. Je samozřejmé, ţe pracovník, který pracuje 

v organizaci jiţ delší dobu, má vyšší produktivitu práce, ale rozdíl mezi nimi by neměl 

být moc markantní, neboť by to mohlo ukázat na přijetí zaměstnance líného a málo 

pracovitého.  

 

Dodrţování zákoníku práce a antidiskriminačního zákona je nezbytné 

pro úspěšné fungování organizace a zabránění negativních reakcí na prŧběh výběrového 

řízení ze strany uchazečŧ o zaměstnání, coţ by mohlo vyústit do právních sporŧ 

mezi organizací a osobou, jíţ se negativní situace dotkla. Počet právních 

sporŧ a negativní publicita by mohly mít vliv na počet zakázek společnosti a její další 

vývoj.  

 

A naposledy hodnotící kritérium pocity uchazeče, z hlediska spokojenosti 

s prŧběhem výběru, organizace mŧţe provádět prostřednictvím dotazníkŧ spokojenosti 

na internetových stránkách společnosti nebo v papírové podobě, kde uchazeči 

o zaměstnání dávají najevo svŧj názor s celým výběrovým procesem. Pokud převládají 

negativní pocity, musí se zjistit, kolik z těchto negativních názorŧ je od uchazečŧ, 

kteří neprošli výběrovým procesem a organizace jim nenabídla pracovní místo a kolik 

jich pochází od uchazečŧ přijatých do společnosti. Následně je nezbytné určit, zda nemá 
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na svědomí negativní pocity například nevhodné chování personalisty a z toho vyvodit 

dŧsledky, jestli není vhodné ho přeškolit v chování k uchazečŧm či dokonce rozvázat 

s ním pracovní poměr a najmout na jeho místo někoho jiného. 

 

Ukazatel intenzity odchodů pracovníků a index stability 

 

 S hodnocením činností při výběru pracovníkŧ úzce souvisí odchod zaměstnancŧ 

ze společnosti. Odchod zaměstnancŧ je vhodné analyzovat zejména pro budoucí 

plánování počtu lidských zdrojŧ, kteří budou v organizaci potřební pro její další 

úspěšné fungování. Míru odchodu lze zjistit prostřednictvím ukazatele intenzity 

odchodu pracovníkŧ, který je jednoduchým a lehce pochopitelným zpŧsobem měření. 

Do počtu pracovníkŧ, kteří během roku odešli, se přitom nezapočítávají odchody 

pracovníkŧ na mateřskou dovolenou, do starobního dŧchodu či úmrtí. V literatuře 

Armstrong (2007) je uveden následující zpŧsob výpočtu: 

 

 

Ukazatel intenzity odchodŧ =          x 100 

 

 

 Index stability je dalším ukazatelem, jenţ společnosti často pouţívají 

při zjišťování toho, jak je organizace stabilní. Vyjadřuje efektivnost výběrového procesu 

vybrat ty správné a vysoce motivované zaměstnance, kteří budou mít tendenci 

dlouhodobě zŧstávat v podniku. Vzorec pro výpočet indexu pochází opět z literatury 

Armstrong (2007). 

 

 

Index stability =                 x 100 

 

  

2.2.4. Zásady efektivního výběru pracovníků 

 

Zásad, jak efektivně přistupovat k výběru pracovníkŧ, je hned několik. 

Nejdŧleţitějším principem je vybírat pracovníky pouze na základě jejich znalostí, 

zkušeností, dovedností a schopností vykonávat práci na daném pracovním místě. 

počet pracovníkŧ, kteří během roku odešli 

prŧměrný počet pracovníkŧ v roce 

počet pracovníkŧ s jedním a více roky zaměstnání v podniku 

počet pracovníkŧ zjištěný před rokem 
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V ţádném případě by organizace neměla vybírat pracovníky na bázi příbuzenského 

vztahu, přátelství, sympatie, pohlaví či věku. Dŧsledné dodrţování platných zákonŧ 

je další nezbytnou zásadou. Zejména je nutné dodrţovat zákon zakazující diskriminaci. 

Organizace by měla k uchazeči přistupovat jako k rovnocennému partnerovi, neměla 

by mu záměrně poskytovat lţivé a nepravdivé informace, které nemá v úmyslu dodrţet. 

Také by ho neměla nechávat ve zbytečné nejistotě a plýtvat jeho časem. Veškeré 

informace poskytnuté uchazečem by měly být povaţovány za vysoce dŧvěrné a měly 

by být pouţity se souhlasem uchazečŧ a pouze pro účely výběrového řízení. Osoby 

zabývající se výběrem pracovníkŧ musí být plně kvalifikovaní pro tuto činnost a mít 

přehled nejen o volném pracovním místě a poţadavcích na něj, ale i o celé organizaci. 

Při samotném výběru by se mělo pouţívat více výběrových metod, které budou 

stanoveny a pouţívány v souladu s obsazovaným místem. Metody výběru se nesmí 

dotýkat dŧstojnosti a lidských práv jednotlivých uchazečŧ. Nejdŧleţitější zásadou je, 

ţe celý proces výběru pracovníkŧ musí být kvalitně organizovaný, komplexní, 

nekomplikovaný a musí šetřit čas a náklady všech účastníkŧ. 
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3. Charakteristika společnosti TOS Znojmo, a.s. 

 

Obr. 3.1 – Logo společnosti 

 

 

 

Pramen: Internetové stránky společnosti www.tos-znojmo.cz 

 

3.1. Charakteristika organizace 

 

Společnost TOS Znojmo je akciovou společností, jejíţ hlavní činností je vývoj, 

výroba a prodej převodových zařízení, konkrétně se jedná o šnekové převodovky, 

variátory s lamelovým řetězem, převodové skříně s čelním nebo kuţelovým ozubením 

či speciální převodovky určené pro přenos velkých kroutících momentŧ. Doplňkovým 

sortimentem je příslušenství k obráběcím strojŧm a výroba strojírenských dílŧ 

dle konkrétních poţadavkŧ zákazníkŧ.  

 

Společnost sídlí v Jihomoravském kraji, a to v prŧmyslové části města 

Znojma, konkrétně na ulici Druţstevní 3. Svým umístěním má tedy velmi 

dobré dopravní spojení na dŧleţitá distribuční centra ve velkých městech, 

jako jsou Brno, Praha a Vídeň. 

 

TOS Znojmo, a.s. vyrábí své výrobky výhradně v provozovně ve Znojmě, 

avšak pořízení některých součástek výrobkŧ řeší i subdodávkami od jiných 

strojírenských společností z České republiky nebo ze zahraničních státŧ, jako je Itálie, 

Rakousko a Slovensko. Téměř polovina vyprodukovaného objemu produkce 

je prodávána odběratelŧm v České republice, zbylá část výrobkŧ je produkována 

zejména do zemí Evropské unie, do Německa, Nizozemí, Litvy, Lotyšska, ale i do 

Ruska, Ukrajiny, Běloruska či Kazachstánu. 

 

TOS Znojmo, a.s. získala certifikát o pouţívání systému managementu jakosti 

v oboru vývoj, výroba, prodej a servis mechanických převodových zařízení a pohonŧ, 

výroba strojních součástí a dodrţuje normu ISO 9001:2008. 
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3.2. Historie organizace 

 

Strojírenská výroba v TOS Znojmo, a.s. byla zahájena výrobou součástí 

pro obráběcí stroje v areálu bývalé vodní elektrárny u řeky Dyje v roce 1970. 

TOS Znojmo, a.s. byla tehdy pouze organizační sloţkou tehdejšího národního 

podniku TOS Kuřim, a.s. Obchodní jméno TOS Znojmo, a.s. se na trhu pohonové 

techniky objevilo roku 1978, kdy byla dokončena výstavba odštěpného závodu 

ve Znojmě na Druţstevní ulici, v níţ je umístěna společnost dosud. V rámci privatizace 

v roce 1992 pak vznikl nový právní subjekt TOS Znojmo, a.s. Proces privatizace 

byl dokončen o pět let později, kdy se jediným akcionářem stala společnost 

NOVOTOS, s.r.o. Díky progresivní technologii a kapacitním moţnostem firmy se stala 

vhodným programem nejen výroba jednotlivých částí a součástí pro pohonovou 

techniku, ale i pro ostatní odvětví. 

 

3.3. Organizační struktura 

 

Celkový počet zaměstnancŧ společnosti TOS Znojmo, a.s. je v kalendářním 

měsíci březen tohoto roku 206. Konkrétně jich pracuje ve výrobě 141, 40 zaměstnancŧ 

jsou technicko-hospodářští pracovníci, 20 osob je zaměstnáno ve funkci manaţera 

a zbývajících 5 osob jsou vrcholoví manaţeři. Mezi vrcholové manaţery společnosti 

patří personální ředitel, vedoucí řídící kontrolní jednotky, technicko-rozvojový ředitel, 

výrobní ředitel a ekonomicko-obchodní ředitel. Počty pracovníkŧ se postupným 

přijímáním a propouštěním zaměstnancŧ během roku sice mění, ale jiţ od zaloţení 

společnosti jich je kaţdoročně okolo 200, coţ významně přispívá ke sniţování vysoké 

míry nezaměstnanosti ve Znojmě, ta byla konkrétně k 31.12.2010 na úrovni 14,73 %. 

 

Ve společnosti pracuje 174 muţŧ a pouze 32 ţen, neboť se jedná o výrobní 

podnik, jehoţ zaměstnanci jsou v převáţné míře vţdy muţi. Prŧměrná věková struktura 

zaměstnancŧ je mezi 38-40 lety, avšak je to pouze prŧměrná hodnota, 

protoţe v organizaci jsou zaměstnáni spíše starší zaměstnanci, ale v posledních letech 

se nabírají i větší počty mladých absolventŧ škol. S ohledem na starší věk zaměstnancŧ 

je pochopitelné, ţe nejvíce zaměstnancŧ z organizace odchází do dŧchodu, a dále je 

vysoká fluktuace nových zaměstnancŧ pracujících v organizaci ve zkušební lhŧtě. Týká 
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se to především pracovníkŧ dodaných personální agenturou, neboť fluktuace u těchto 

zaměstnancŧ tvoří téměř 50 procent. V prŧběhu této zkušební lhŧty pracovníci zjišťují, 

ţe jim daná práce nevyhovuje a odchází si hledat jiné zaměstnání. To však zvyšuje 

náklady společnosti na celý výběrový proces, neboť po odchodu nějakého zaměstnance 

musí organizace hledat nového. 

 

Obr. 3.2 – Organizační struktura vedení společnosti 

 

 
Pramen: Interní materiály společnosti  

 

 

Generální ředitel 

Personální ředitel 

Vedoucí ŘKJ 

Technicko-rozvojový ředitel 
 

Výrobní ředitel 

Asistentka generálního ředitele 

Vedoucí výpočetního střediska 

Vedoucí zvláštního oddělení 

Referent personálního oddělení 

Kontroloři 

Vedoucí konstrukce 

Vedoucí TPV 

Vedoucí TOV 

Vedoucí kooperace 

Vedoucí zásobování 

Vedoucí střediska 423 

Vedoucí střediska 425 

Ekonomicko-obchodní ředitel 

Vedoucí fin. a  eko. práce 

Vedoucí EIS 

Vedoucí stravování 



 33 

Světová finanční krize v letech 2008 a 2009 se negativně dotkla i společnosti 

TOS Znojmo, a.s. Organizace se rozhodla pro pouţívání částečných pracovních úvazkŧ 

místo práce na plný úvazek u všech svých výrobních pracovníkŧ a u většiny 

technicko-hospodářských. Padesát zaměstnancŧ společnosti se sníţením pracovního 

úvazku, a tedy i se sníţením mzdy nesouhlasilo, a proto se společnost po dlouhé úvaze 

rozhodla o ukončení spolupráce s těmito lidmi, neboť ţádná organizace nepotřebuje 

neloajální zaměstnance, kteří nejsou ochotni k určitým ústupkŧm v okamţiku, kdy hrozí 

podniku zánik. V dnešní době se společnost jiţ z krize dostává a začíná 

opět prosperovat, a z tohoto dŧvodu společnost postupně přijímá od roku 2010 nových 

50 zaměstnancŧ za tyto propuštěné. 

 



 34 

4. Analýza získávání a výběru zaměstnanců v organizaci 

 

Při analýze toho, jak společnost TOS Znojmo, a.s. získává a vybírá nové 

zaměstnance, jsem úzce spolupracovala s personálním ředitelem společnosti, magistrem 

Ladislavem Tučkem. Informace jsem od něj čerpala osobní konzultací ve společnosti 

a elektronickou komunikací, protoţe je personální ředitel velice pracovně vytíţený 

a k častým osobním konzultacím neměl dostatek času. Další poznatky pro zpracování 

diplomové práce jsem získala z internetových stránek společnosti, z výročních zpráv 

a dalších interních materiálŧ podniku, jeţ mi personální ředitel poskytl. 

 

4.1. Získávání pracovníků ve společnosti 

 

Při analýze současného stavu oblasti získávání pracovníkŧ ve společnosti 

TOS Znojmo, a.s. se budu opírat o teoretickou část diplomové práce, konkrétně 

se budu drţet jednotlivých krokŧ postupu definovanými literaturou, abych celou 

kapitolu zpracovala přehledně a všechny kroky na sebe navazovaly v postupné 

návaznosti. 

 

4.1.1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

 

 Ve společnosti se identifikuje nutnost získat nové zaměstnance především 

podle aktuální nutnosti obsazení volných pracovních míst vycházející z plánu výroby. 

Tento plán se neustále mění podle konkrétních poţadavkŧ zákazníkŧ, přičemţ výrobní 

úsek nejprve vyrábí produkty do podnikových skladŧ, odtud se primárně uspokojují 

poţadavky zákazníkŧ a pouze v případě chybějícího mnoţství produktŧ na skladě 

se rozhoduje o jejich následné výrobě stálými nebo v případě potřeby i novými 

pracovníky. Společnost pouţívá počítačový systém, který sám vyhodnotí potřebu 

přijmout dodatečný počet zaměstnancŧ podle mnoţství nových zakázek a kapacit, 

které lze na jednotlivých strojích vyrobit. Pověření zaměstnanci personálního útvaru 

tento dodatečný počet nových pracovníkŧ pouze překontrolují a zajistí zpŧsob jejich 

získání a další kroky výběru. Odchod zaměstnancŧ do dŧchodu společnost předvídá 

z osobních karet zaměstnancŧ, v nichţ je uveden věk zaměstnancŧ a okamţik, 

kdy pŧjdou do dŧchodu, proto se dá s předstihem určit počet potřebných zaměstnancŧ. 
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4.1.2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

 

 Při popisu a specifikaci pracovních míst se vychází z řízení jakosti 

ISO 9001:2008, podle něhoţ se postupuje. Rozdílný je popis a specifikace pracovních 

činností u výrobních dělníkŧ a technicko-hospodářských pracovníkŧ, neboť dělníci 

nemají klasický podrobný popis činností, ale řídí se pouze technickými výkresy, 

na jejichţ základě pracují. Naproti tomu práce technicko-hospodářských pracovníkŧ 

je podrobně rozvedena a společnost v popisu pracovní funkce uvádí například jméno 

osoby, její osobní číslo, v jakém oddělení, středisku, odboru a úseku daná osoba 

pracuje, komu je podřízena a nadřízena, koho zastupuje, spolu s kvalifikační 

charakteristikou zahrnující všeobecné vzdělání, speciální vzdělání, praxí odbornou 

a všeobecnou, jaké odborné, specializované a všeobecné dovednosti jsou nutné 

na uvedené pozici nebo také jazykové znalosti a dovednosti. Obsahuje také jméno 

osoby, která popis pracovní funkce zpracovala a schválila, okamţik vyhotovení 

a podrobný popis povinností, práva, pravomocí, odpovědností a činností. Pro příklad 

zde uvádím popis pracovních činností personální asistentky tak, jak je popsán 

v materiálech společnosti: 

 

V podmínkách TOS Znojmo, a.s. vede a zajišťuje úkoly spadající do oblasti 

personální a sociální péče: 

 organizuje a provádí nábor za účelem získání pracovních sil, 

 zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním nových pracovníků, 

organizuje jejich zařazení do pracovního procesu, 

 provádí veškerou agendu spojenou s výstupním řízením, vyřizuje žádosti o 

rozvázání pracovního poměru a výpovědi z pracovního poměru, 

 vyřizuje agendu spojenou s vyřizováním důchodů pracovníků a.s., 

 organizuje a zabezpečuje vzdělávací činnost a školení pro všechny 

kategorie pracovníků, vede příslušnou evidenci, 

 zabezpečuje nahlášení a odhlášení pracovníků u zdravotních pojišťoven, 

 realizuje mzdovou politiku, zodpovídá za dodržování mzdového vývoje a 

zásad pro uplatňování mzdových forem tak, jak jsou stanoveny 

v organizačním řádu, mzdových předpisech a v KS, 
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 vypracovává, projednává a zavádí mzdové a prémiové řády, seznamuje 

s nimi vedoucí pracovníky, kontroluje jejich uplatňování, 

 kontroluje a schvaluje výplaty mezd, 

 provádí mzdové kontroly, 

 a další. 

  

4.1.3. Zváţení alternativ 

 

TOS Znojmo, a.s. před tím, neţ vŧbec uvaţuje o získávání nových pracovníkŧ, 

přemýšlí nad rŧznými alternativami, jak zvládnout potřebnou práci, přičemţ se snaţí 

svým zaměstnancŧm vyjít vstříc v podobě pouţívání rozličných pracovních úvazkŧ, 

neboť kaţdý zaměstnanec má jiné osobní a časové moţnosti toho, jak mŧţe pracovat. 

Mezi tyto alternativy, které společnost pouţívá, patří moţnost zrušení pracovního místa 

a rozdělení této práce mezi jiná pracoviště, pouţívání přesčasŧ, částečných úvazkŧ, 

smlouvy s jinou organizací a nakonec také nejčastěji pouţívaná práce na plný úvazek. 

 

 Zrušení pracovního místa a rozdělení práce mezi jiná pracoviště  

 

Zrušit pracovní místo a rozdělit práci mezi ostatní pracoviště je jedním 

ze zpŧsobŧ, jak ve společnosti ušetřit náklady. TOS Znojmo, a.s. tento zpŧsob 

nepouţívá moc často, avšak v okamţiku, kdy zjistí, ţe pracovní místo není nezbytně 

nutné, protoţe zaměstnanec není pracovně dostatečně vytíţený a nemá co na práci. 

Proto je moţné rozdělit pracovní činnosti z tohoto místa na jiná pracoviště a dotyčného 

zaměstnance převést na jinou práci. 

 

 Přesčasy  

 

Vyuţívání přesčasŧ v práci se pouţívá poměrně často. Není totiţ vţdy nezbytné 

najímat nové pracovníky, kteří by pokryli práci, neboť je jejich získávání, výběr 

a adaptace časově a finančně náročná a v okamţiku, kdy je potřeba například vyrobit 

výrobky v určitém časovém úseku, není efektivní najímat nové zaměstnance a učit je, 

jak dané výrobky vyrábět. Přesčasy ve společnosti se proplácí pouze výrobním 

dělníkŧm, zaměstnanci dodaní personálními agenturami a technicko-hospodářští 
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pracovníci přesčasy proplacené nemají. Agenturní pracovníci z toho dŧvodu, ţe s nimi 

TOS Znojmo, a.s. nemá uzavřenou pracovní smlouvu, ta je uzavřena mezi společností 

a personální agenturou, a technicko-hospodářští pracovníci mají v dodatku pracovní 

smlouvy dohodnuto jejich neproplácení, jakousi kompenzací jsou odměny, které mohou 

u dobře vykonané práce dostat. 

 

 Částečný úvazek  

 

Částečný úvazek vyuţívají jak pracovníci technicko-hospodářští, tak také 

výrobní dělníci. Jak jsem jiţ zmínila v popisu organizační struktury, vyuţívaly se hojně 

v letech 2008-2009, protoţe organizace potřebovala sníţit mzdové náklady, 

které v celkových nákladech společnosti tvoří významnou poloţku, avšak bez toho, 

aby musela propouštět zaměstnance. Od minulého roku se počet pracovníkŧ pracujících 

na částečný úvazek podstatně sniţuje a zaměstnanci jiţ pracují na plný úvazek. 

Kdo ho však vyuţívá nadále, je několik ţen s malými dětmi a dále pracovníci, 

kteří z osobních dŧvodŧ dávají přednost zkrácené době práce. 

 

 Smlouva s jinou organizací  

 

TOS Znojmo, a.s. v minulosti spolupracovala s několika zahraničními 

personálními agenturami, které jí dodávaly potřebné pracovníky. Rozhodla se pro jejich 

vyuţívání proto, ţe potřebovala v poměrně krátké době najmout větší počet pracovníkŧ, 

kteří na českém trhu práce chyběli. Jednalo se přibliţně o 50 obráběčŧ kovŧ, 

z nichţ konkrétně získala přes ukrajinskou a slovenskou personální agenturu 

dohromady 15. V současnosti společnost spolupracuje pouze s personální agenturou 

IBILL, s.r.o. ze Slovenska, která dodává do TOS Znojmo, a.s. 8 lidí, neboť agentura 

z Ukrajiny se svými zaměstnanci nezacházela eticky a v souladu s principy řízení 

jakosti, jimiţ se společnost řídí. Ve smlouvě s personální agenturou bylo dohodnuto, 

ţe na rozdíl od klasických pracovníkŧ, kteří jsou placeni časovou mzdou, jsou agenturní 

pracovníci odměňováni za odvedené normohodiny a nikoliv za čas strávený 

na pracovišti. Tento zpŧsob získávání pracovníkŧ však není moc preferován 

a společnost se snaţí najímat své vlastní zaměstnance na pracovní smlouvy uzavřené 

přímo s nimi. 
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 Plný úvazek 

 

Práce na plný úvazek je ve společnosti nejvíce vyuţívána, ačkoliv to zvyšuje 

náklady související se získáním, výběrem, adaptací, odměňováním a prŧběţným 

vzděláváním zaměstnancŧ. TOS Znojmo, a.s. se aktuálně snaţí splnit vzrŧstající počet 

nasmlouvaných zakázek, a proto je práce na plný úvazek upřednostňována 

před ostatními moţnými alternativami. 

 

4.1.4. Zdroje uchazečů 

 

 TOS Znojmo, a.s. rozlišuje při obsazování volných pracovních míst zdroje 

vnitřní a vnější. Vnitřní zdroje jsou tvořeny zaměstnanci společnosti a vnější představují 

lidé spolupracující s úřadem práce, personálními agenturami či absolventi škol, 

kteří hledají zaměstnání. 

 

Ve společnosti existuje při hledání uchazečŧ výrazný rozdíl v tom, zda se jedná 

o práci na technicko-hospodářskou pozici nebo na pozici výrobních dělníkŧ, 

neboť při hledání technicko-hospodářských pracovníkŧ se tito lidé získávají 

především z vnitřních zdrojŧ společnosti. V postupu z niţší na vyšší pracovní pozice je 

nastaven systém hierarchické posloupnosti, například v okamţiku, kdy odchází 

pracovník zastávající pozici ředitele zásobování do dŧchodu, nastupuje na jeho místo 

ve většině případŧ jeho přímý podřízený a na jeho místo zase jeho podřízený. 

Tento systém se pouţívá proto, aby zaměstnanci měli moţnost určitého kariérního rŧstu 

a motivovalo je to k lepším pracovním výkonŧm. Pouze v situacích, v nichţ se snaţí 

organizace na uvolněné místo přijmout osobu, která by se měla vyznačovat novými 

kreativními nápady a myšlenkami, kterými neoplývá nikdo ze společnosti, bude hledat 

uchazeče ze zdrojŧ vnějších. Uvedený systém posloupnosti při obsazování vyšších 

pozic svými vlastními zaměstnanci se řídí také tím, ţe pro společnost je jednodušší 

získávat kvalifikované zaměstnance na niţší pozice neţ na ty vyšší, 

protoţe zaměstnanci pracující na niţším hierarchickém stupni mohou pokazit méně 

věcí, neţ zaměstnanci na vyšší úrovni řízení. Navíc organizace zná silné a slabé stránky 

svých zaměstnancŧ, jejich kvalifikaci a ví, jakých výkonŧ jsou schopni, 
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avšak u zaměstnancŧ z vnějších zdrojŧ tyto charakteristiky nezná a mŧţe si je pouze 

domýšlet. 

 

Dělnické pozice jsou v převáţné většině případŧ vyhledávány z vnějších zdrojŧ, 

pouze tehdy, kdyţ chce zaměstnanec pracující na dělnické pozici přejít na jinou 

dělnickou pozici, se jedná o uchazeče z vnitřních zdrojŧ. Tito méně kvalifikovaní 

pracovníci pocházejí z vnějších zdrojŧ proto, ţe jsou na nejniţším stupni řízení 

ve společnosti a nikdo jiný neţ osoby mimo organizaci nemá zájem na jejich místo 

nastoupit. 

 

4.1.5. Metody pouţívané při získávání pracovníků 

 

 Mezi metody, které pouţívá společnost TOS Znojmo, a.s. při získávání 

pracovníkŧ, patří samostatné přihlašování uchazečŧ bez toho, aniţ by existovalo volné 

pracovní místo, dále organizace spolupracuje se vzdělávací institucí, inzeruje volná 

místa v tisku a rozhlase, zveřejňuje místa na úřadu práce a na svých internetových 

stránkách a spolupracuje s personálními agenturami. 

 

 Samostatné přihlášení uchazeče 

 

Společnost samostatné přihlášení uchazečŧ téměř nepouţívá. Z prŧměrného 

počtu deseti aţ dvaceti uchazečŧ, kteří se za rok sami přihlásí a pošlou organizaci svŧj 

ţivotopis, přijme společnost maximálně jednoho zaměstnance. V okamţiku, 

kdy TOS Znojmo, a.s. nějakého zaměstnance na uvolněnou pozici potřebuje, prohlíţí 

si ţivotopisné údaje těchto ţadatelŧ o místo a vhodné uchazeče, pokud o to mají ještě 

zájem, zve k výběrovým pohovorŧm. 

  

 Spolupráce se vzdělávací institucí 

 

Spolupráce se vzdělávací institucí probíhá posledních několik let mezi 

TOS Znojmo, a.s. a Středním odborným učilištěm, Znojmo, Uhelná 6. V loňském roce 

společnost přijala pomocí této metody do pracovního poměru 10 nových zaměstnancŧ 

a letos jich chce přijmout dalších osm. Jiţ při studiu společnost finančně podporuje 
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vybrané studenty, zejména obráběče kovŧ a mechaniky seřizovače, a ti se zavazují 

po absolvování učiliště nastoupit a pracovat ve společnosti po dobu pěti let. 

Tento stipendijní program je pro společnost velmi výhodný, protoţe za hodnotu 

cca 45.000,- Kč za celou dobu studia na jednoho studenta s kaţdoročním hodnocením 

„prospěl“, získá zaměstnance, kterého si sama mŧţe vychovat a zaučit. I pro studenty 

je to výhodné, neboť budou mít po absolvování studia jistou práci. Student mŧţe 

samozřejmě odmítnout ve společnosti pracovat, avšak v tomto případě musí stipendium 

v plné výši vrátit. Výše nákladŧ na jednoho studenta je variabilní, konečná částka se liší, 

neboť studentŧm jsou určována stipendia podle jejich školního prospěchu a dokonce 

mohou být i pozastavena, to v případě, kdy student z nějakého předmětu propadá. 

Přesné podmínky pro vyplácení podnikového stipendia jsou součástí přílohy 2. 

 

Tab. 4.1 – Prospěchové stipendium v Kč za měsíc 

 

Hodnocení 
Ročník 

První Druhý Třetí Čtvrtý 

Prospěl s vyznamenáním 1.000,- 1.500,- 2.000,- 2.000,- 

Prospěl 500,- 1.000,- 1.500,- 1.500,- 

Neprospěl 0,- 0,- 0,- 0,- 

 

Pramen: Interní materiály společnosti 

 

 Inzerce v tisku a rozhlase 

 

Dŧleţitou metodou při získávání zaměstnancŧ je inzerování volných míst v tisku 

a rozhlase. Společnost úspěšně pouţívá oba zpŧsoby. Inzerce neobsazených míst je 

realizována v novinách Znojemský deník pouze zřídkakdy, protoţe inzerát bývá 

ohodnocen 3.500,- Kč, coţ by při častém zveřejňování míst dost navýšilo celkové 

náklady na získávání nových zaměstnancŧ. Proto probíhá jeho zveřejňování v novinách 

podle prŧběţného najímání lidí, zpravidla třikrát ročně. Inzerce v rozhlase je poměrně 

častá, avšak probíhá pouze po dobu měsícŧ prosinec, leden a únor. Je tomu tak proto, 

neboť TOS Znojmo, a.s. inzeruje ve znojemském rádiu Blaník svŧj stipendijní program 

pro studenty Středního odborného učiliště, Znojmo, Uhelná 6 spolu s nabídkou 

zaměstnání po ukončení vzdělávání. Na tuto nabídku reagují rodiče dětí spolu s dětmi 

při rozhodování o tom, jakou školu budou studovat, a právě v únoru se na většině škol 
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podávají přihlášky o studium. Tato inzerce v rozhlase je poměrně drahá, neboť stojí 

30.000,- Kč měsíčně, avšak i díky tomuto zveřejnění moţnosti pracovního uplatnění 

pro studenty po absolvování jejich studia se zvýšil počet studentŧ, kteří chtějí studovat 

uvedené obory mechanik seřizovač a obráběč kovŧ, na které se dané stipendium 

vztahuje. Inzercí v tisku a rozhlase, nepočítaje absolventy stipendijního programu, 

společnost přijala do pracovního poměru v loňském roce 8 nových zaměstnancŧ. 

 

 Zveřejnění nabídky práce na úřadu práce nebo na internetu 

 

Na Úřadu práce ve Znojmě má TOS Znojmo, a.s. uveřejněn permanentní 

poţadavek zejména na získání výrobních dělníkŧ na pozice obráběčŧ kovŧ a obráběčŧ 

strojŧ, kteří jsou ve společnosti neustále potřební. V loňském roce se z úřadu práce 

rekrutoval poměrně značný počet nových zaměstnancŧ, protoţe společnost potřebovala 

v prŧběhu několika měsícŧ přijmout velký počet zaměstnancŧ a právě úřad práce 

zajišťuje největší počet uchazečŧ o zaměstnání. Konkrétně se jednalo o 25 osob, 

které organizace pomocí úřadu práce přijala. Na internetových stránkách společnosti 

www.tos-znojmo.cz jsou uveřejněna aktuální výběrová řízení spolu s podrobnými 

informacemi týkajících se volného místa a kontaktními osobami, u nichţ se mohou 

uchazeči blíţe informovat o aktuálně nabízené pozici. 

 

 Agentury zaměřené na vyhledávání a výběr 

 

Poslední metodou, pomocí níţ získává TOS Znojmo, a.s. pracovníky, 

jsou personální agentury, které společnosti dodávají pracovní sílu na dělnických 

pozicích. Jak jsem jiţ uvedla v podkapitole věnované alternativám, pomocí 

nichţ se společnost rozhoduje o zpŧsobu obsazení pracovního místa, v současnosti 

organizace spolupracuje se slovenskou personální agenturou IBILL, s.r.o, 

která jí dodává 8 zaměstnancŧ. Tito pracovníci jsou ohodnoceni za vykonanou práci 

částkou 160,- Kč za normohodinu, avšak tuto částku dostává personální agentura 

a skutečná mzda poskytnutá agenturním zaměstnancŧm závisí na tom, jakou výši mzdy 

jim zaplatí. Agenturním zaměstnancŧm TOS Znojmo, a.s. nemusí proplácet dovolenou, 

neplatí za ně zdravotní a sociální pojištění, ani jim neposkytuje ochranný oděv 

a pomŧcky, o všechny tyto aspekty se stará daná personální agentura. 
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V následujícím grafu lze přehledně zjistit počet přijatých uchazečŧ 

podle jednotlivých pouţívaných metod ve společnosti TOS Znojmo, a.s. Jedná 

se uchazeče přijaté v roce 2010. Z grafu vyplývá, ţe nejvíce zaměstnancŧ společnost 

získala a následně přijala prostřednictvím zveřejňování nabídky práce na úřadu práce 

a na internetových stránkách společnosti, a nejméně jich přijala samostatným 

přihlašováním uchazečŧ. 

 

Graf 4.1 – Počet přijatých zaměstnanců dle pouţité metody za rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojŧ společnosti 

 

4.1.6. Dokumenty a informace poţadované od uchazečů 

 

Společnost vyuţívá pro získání informací od uchazečŧ ţivotopis spolu 

s prŧvodním dopisem. Přitom nerozlišuje mezi rŧznými druhy ţivotopisŧ, 

ačkoliv téměř sto procent všech ţivotopisŧ zaslaných organizaci je ve formě 

strukturovaného ţivotopisu. Dŧraz je kladen na dosavadní pracovní zkušenosti, 

technické schopnosti a dovednosti. U dŧleţitých pracovních pozic se po uchazečích 

vyţadují také reference z předešlého zaměstnání, u nichţ si mŧţe organizace ověřit, 

zda je uchazeč tak schopný, jak uvádí v ţivotopisu a nezamlčuje dŧleţité skutečnosti. 
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4.1.7. Formulace nabídky zaměstnání 

 

 Formulace nabídky zaměstnání je rozdílná u kvalifikované a méně kvalifikované 

práce. U méně kvalifikované práce se po uchazečích poţaduje především to, aby byli 

vyučení v oboru, měli praktické zkušenosti s výrobním zařízením pouţívaným na dané 

uveřejněné pozici či aby se uměli orientovat v technických výkresech. Naproti tomu 

kvalifikovaná pozice obsahuje podrobnější informace o volném místě, o pracovních 

činnostech vyplývajících z funkce, pracovních podmínkách, poţadovaném vzdělání 

a praxi a dokumentech vyţadovaných od uchazečŧ. U zpŧsobu formulování nabídky 

zaměstnání se vyskytují rozdíly také podle místa uveřejnění. Inzerát v novinách 

obsahuje daleko méně informací o místě neţ například inzerování volného místa 

na internetových stránkách společnosti nebo na úřadu práce. 

  

4.1.8. Uveřejnění nabídky zaměstnání 

 

 V tomto kroku postupu získávání zaměstnancŧ uţ má společnost rozhodnutou 

metodu, kterou při získávání pracovníkŧ pouţije a naformulovanou nabídku práce, 

a proto uveřejňuje v novinách, na internetových stránkách společnosti, v rozhlase 

a nebo na úřadu práce volné pracovní místo. Zpravidla společnost pouţívá více zpŧsobŧ 

naráz, při snaze o přilákání studentŧ do vzdělávacího stipendijního programu pouţívá 

noviny, inzerci v rozhlase a úřad práce, v němţ poskytuje papírové broţury 

o nabízeném stipendijním programu pro studenty, kteří navštěvují úřad práce 

v posledním ročníku základní školy. Méně kvalifikovaná práce se uveřejňuje 

opět na úřadu práce a v novinách a kvalifikované zaměstnání se hledá pomocí 

internetových stránek společnosti, novin a úřadu práce. Délka uveřejnění nabídky 

zaměstnání závisí opět podle toho, zda se jedná o studenty, kvalifikované či méně 

kvalifikované zaměstnance. Nabídka zaměstnání u studentŧ, respektive nabídka 

stipendijního programu, trvá přibliţně 3 měsíce, v nichţ si studenti nejčastěji volí 

své budoucí studium. Méně kvalifikovaná práce je uveřejněna celoročně na úřadu práce 

a v případě nutnosti v novinách, kvalifikovaná práce bývá uveřejněna také po dlouhou 

dobu zejména proto, aby měla společnost moţnost získat co nejvíce kvalitních 

kandidátŧ o zaměstnání, z nichţ by mohla vybírat. 
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4.1.9. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

  

 Personální útvar společnosti shromaţďuje informace o uchazečích po dobu tří 

let, jak ukládá archivační zákon, a po uplynutí této doby se nepotřebné materiály 

skartují. Všechny ţivotopisy spolu s prŧvodními dopisy uchazečŧ o zaměstnání 

se ukládají do zvláštní sloţky, a z ní si v případě potřeby obsazení volného pracovního 

místa personalista ţivotopisy prochází a vhodné uchazeče odpovídající poţadavkŧm 

pracovního místa si zve na výběrový pohovor. Informace o dlouhodobých 

zaměstnancích organizace shromaţďuje ve sloţce uzamčené ve speciální trezorové 

skříni. Obsahuje ţivotopisy zaměstnancŧ, posudky o pracovních činnostech, doklady 

o vstupní lékařské prohlídce a lékařské posudky, dokumenty o dosaţeném vzdělání, 

osvědčení o absolvování odborných kurzŧ, dokumenty dokládající zvyšování 

kvalifikace, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, mzdové výměry 

a podobné údaje. 

 

 Pracovníci jednají s uchazeči o zaměstnání slušně a s respektem. V případě, 

ţe se chtějí uchazeči informovat o pracovním místě nebo nerozumí uvedeným 

poţadavkŧm kladených na pracovníka, poskytnou jim potřebné rady a podrobné údaje 

o práci. 

 

4.1.10. Předvýběr a sestavení seznamu uchazečů 

 

 Předvýběr na základě dokumentŧ a informací, které uchazeči předloţili, 

se ve společnosti provádí jen teoreticky. Pokud uchazeč splňuje poţadavky na pracovní 

místo, bývá pozván k výběrovému řízení, pokud je nesplňuje, pozván není. Ve své 

podstatě se tedy pouţívá jejich roztřídění do dvou skupin, a to na vhodní a nevhodní 

uchazeči. O tom, zda budou či nebudou pozvání k výběrovému řízení jsou uchazeči 

vyrozuměni v závislosti na tom, jaký zpŧsob preferují v odevzdaných dokumentech. 

Uchazeči jsou tedy o výsledku vyrozuměni telefonicky, elektronicky emailem 

nebo dopisem. 

 

V posledním kroku procesu získávání zaměstnancŧ je vyhotoven seznam 

uchazečŧ, jeţ budou pozváni k výběrovým procedurám. Seznam je v písemné podobě 
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a obsahuje jména kandidátŧ v pořadí, v jakém s nimi budou provedeny pohovory. 

Pořadí kandidátŧ vychází z ţivotopisných a jiných údajŧ podle toho, jak zaujali 

personalistu a vedoucího volného pracovního místa. První přichází na řadu nejlepší 

kandidát, poslední ten nejhorší. Společnost se neřídí v jeho vyhotovení abecedním 

pořadím. 

 

4.2. Výběr pracovníků ve společnosti 

 

Výběr pracovníkŧ ve společnosti TOS Znojmo, a.s. není tak dokonale 

propracován jako proces získávání zaměstnancŧ. Je prováděn personálním útvarem 

spíše intuitivně podle konkrétní situace a nedodrţují se při něm přesné kroky postupu. 

Na druhou stranu jsou při něm vţdy v rŧzné míře respektovány zásady 3E. 

 

 Zásada etičnosti se promítá do fungování celé organizace, nejen při výběrovém 

procesu, to dokládá i ve společnosti pouţívaný certifikovaný systém management 

jakosti 9001:2008. Společnost se také při výběru zaměstnancŧ řídí antidiskriminačním 

zákonem, který ukládá, co to diskriminace je a jaké jsou přípustné formy rozdílného 

zacházení osob. 

 

 Zásada ekonomičnosti vychází z toho, aby bylo přijetí nového zaměstnance 

co nejvíce hospodárné, tedy aby byly náklady na přijatelné úrovni. Celkové náklady 

na přijetí zaměstnance nemohou být minimální, neboť by to mohlo zpŧsobit přijetí 

takového zaměstnance, který by nebyl schopný kvalitně vykonávat pracovní povinnosti, 

a proto by náklady vzrostly o dalšího potřebného zaměstnance. Nemohou být 

ani maximální, protoţe se organizace snaţí udrţet své náklady na minimální úrovni, 

aby byla co nejvíce konkurenceschopná na trhu. 

 

Zásada efektivnosti v sobě spojuje snahu o výběr nejvhodnějšího zaměstnance 

s malými náklady a to tak, aby tento zaměstnanec byl schopen dosahovat vysoké 

produktivity práce, přispěl k budování týmové spolupráce či svým osobním potenciálem 

a novými kreativními myšlenkami napomohl ke zvyšování konkurenceschopnosti 

organizace. 
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Analýza pouţívaných metod výběru pracovníků v TOS Znojmo, a.s. 

 

Nejpouţívanějšími metodami výběru pracovníkŧ ve společnosti 

TOS Znojmo, a.s. jsou metody zaloţené na zkoumání ţivotopisŧ uchazečŧ, testy 

pracovní zpŧsobilosti, výběrové pohovory, zkoumání referencí a pracovních posudkŧ 

a lékařské vyšetření. V převáţné většině případŧ se při výběru zaměstnancŧ provádí 

všechny tyto metody. Metody jako jsou assessment centre a testy osobnosti společnost 

nevyuţívá, neboť v takovéto poměrně malé společnosti s převáţnou většinou 

pracovníkŧ pracujících na dělnických pozicích, by to bylo zbytečně finančně a časově 

náročné. V následujícím textu blíţe rozvedu tyto pouţívané metody a zpŧsob, jakým je 

organizace implementuje do řízení. 

 

4.2.1. Metoda zaloţená na zkoumání ţivotopisu 

 

Při zkoumání dokumentŧ se společnost především zaměřuje na ţivotopisy 

zpracovanými uchazeči o zaměstnání. Je tomu tak proto, ţe zaslání ţivotopisu 

představuje zpravidla první kontakt mezi organizací a uchazečem o pracovní místo. 

Personalista nejprve sleduje celkovou grafickou úpravu zpracování a následně 

se zaměřuje na informace, které obsahuje. Pokud společnost vypíše výběrové řízení 

na určitou pozici, zkoumá personalista v ţivotopise to, zda se shoduje popis 

a specifikace pracovního místa spolu s praxí či vzděláním ţadatele o místo. 

Proto je velmi dŧleţité, jaké informace o sobě uchazeč v ţivotopise uvede, 

neboť na výběrový pohovor bývají zpravidla pozváni pouze ti uchazeči, kteří splňují 

všechny podmínky uvedené v inzerátu o pracovní místo. Ţivotopisy se ve společnosti 

zkoumají u všech ţadatelŧ o místo. 

 

4.2.2. Testy pracovní způsobilosti 

 

 Mezi testy pracovní zpŧsobilosti patří v TOS Znojmo, a.s. pouze testování 

jazykových schopností na pozicích, kde je znalost cizího jazyka nezbytná. Testování 

jazykových schopností se provádí pouze u 10 procent uchazečŧ o místo. 

Jedná se především o znalost německého jazyka, neboť společnost se nachází blízko 

hranic s Rakouskem, a právě tato země je významným odběratelem jejích výrobkŧ. 
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Samotný test jazykových znalostí probíhá poměrně jednoduchým zpŧsobem: 

Personalista předloţí uchazeči o místo text vyhotovený v daném cizím jazyce, přičemţ 

se jedná zpravidla o text s odbornou tematikou, a uchazeč má za úkol tento text 

bez problémŧ přeloţit do jazyka českého. Znalost jazyka s odbornou tematikou je 

poměrně náročná, proto společnost do nedávné doby spolupracovala s bývalým 

učitelem německého jazyka, avšak ten odešel do dŧchodu a TOS Znojmo, a.s. se za něj, 

zatím neúspěšně, snaţí najít náhradu. 

 

4.2.3. Výběrový pohovor 

 

 Základní metodou pouţívanou pro výběr pracovníkŧ je pohovor s uchazečem 

o pracovní místo. Účastní se ho vţdy osoby, které úspěšně prošly metodou zaloţenou 

na zkoumání ţivotopisu. Výběrový pohovor ve společnosti je dvojího typu, 

jedná se o pohovor 1 + 1 a o pohovor probíhající před komisí. Pouţití určitého typu 

pohovoru záleţí na tom, na jaké místo v organizaci má být uchazeč o zaměstnání přijat. 

Pokud se jedná o pracovní místo na vysoké hierarchické úrovni řízení, probíhá 

výběrový pohovor před komisí a u místa, jenţ nezastává významnou pozici 

v organizaci, provádí společnost pohovor typu 1 + 1. Pohovor před komisí je prováděn 

cca u 20 procent všech uchazečŧ, u zbývajících 80 procent je realizován pohovor 1 + 1. 

 

 Pohovor 1 + 1 

 

Pohovoru 1 + 1 se účastní uchazeč o zaměstnání a bezprostřední nadřízený 

pozice, na níţ se zájemce hlásí. Vedoucí obsazovaného místa má totiţ zpravidla nejlepší 

představu o tom, jaký zaměstnanec bude na danou pozici nejvhodnější a jaký se na ni 

bude hodit nejméně. Tento zpŧsob pohovoru je pro uchazeče nejméně stresující, 

neboť hovoří pouze s jednou osobou. Navíc se jiţ v okamţiku, kdy v organizaci 

ještě nepracuje, seznamuje se svým nadřízeným, coţ významným zpŧsobem mŧţe 

přispět k tomu, ţe zaměstnanec bude na pracovišti spokojený a bude mít co nejmenší 

počet konfliktŧ se svým nadřízeným, protoţe ho pozná dopředu. Pokud totiţ budoucímu 

zaměstnanci „nesedne“ jeho nadřízený jiţ v procesu výběrového pohovoru, existuje 

předpoklad, ţe i později si s ním nebude rozumět. Logicky tato situace probíhá 
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i naopak, vedoucí pozice si nevybere do pracovního poměru člověka, s nímţ by se mu 

pracovalo špatně.  

 

 Pohovor před komisí 

 

Pohovor před komisí probíhá ve společnosti mezi uchazečem o místo, vedoucím 

pracovníkem dané pozice a zástupcem personálního útvaru. Uskutečňuje se pouze 

u obsazování dŧleţitých pozic, u nichţ je dŧleţité posouzení osobnosti uchazeče. 

Tento proces zkoumání charakteru jedince je poměrně sloţitý a vedoucí pracovníci 

na něj nebývají vyškoleni, a proto se pohovoru účastní právě personalista, který má 

s touto problematikou letité zkušenosti. Uvedený typ pohovoru probíhá 

pouze výjimečně, častější zpŧsob výběrového pohovoru je pouze mezi uchazečem 

a jeho bezprostředním vedoucím. 

 

Proces výběrového pohovoru 

 

Forma výběrového pohovoru probíhá polostrukturovaným zpŧsobem. Osoba, 

která pohovor vede, přičemţ budu popisovat tuto osobu jako nadřízeného obsazované 

pozice, si připraví několik otázek, jeţ bude pokládat všem kandidátŧm výběrového 

řízení, a zbytek pohovoru probíhá formou kladení náhodných otázek podle dané situace. 

Celý proces pohovoru ve společnosti probíhá nejprve přípravou nadřízeného, po níţ 

si vedoucí podle předpřipraveného seznamu pořadí uchazečŧ tyto uchazeče zve 

postupně k pohovoru. Před samotným zahájením komunikace mezi zainteresovanými 

osobami se vedoucí znovu seznámí v ţivotopisnými údaji uchazečŧ a připraví 

si doplňující otázky, které například v ţivotopise chyběly či potřebovaly být více 

upřesněny. Poté, na základě telefonicky dohodnuté schŧzky s kandidátem o místo, mŧţe 

být přistoupeno ke konečnému pohovoru, který probíhá v kanceláři vedoucího. 

 

Na úvod se vedoucí s uchazečem pozdraví a je mu nabídnuto malé občerstvení. 

Uchazeč shrne své ţivotopisné údaje a následují otázky vedoucího pozice. Ten zjišťuje, 

zda má kandidát nějaké informace o společnosti, coţ vyjadřuje jeho zájem o práci 

v této organizaci. Zkoumá také to, na jaké místo se uchazeč hlásí a plat, 

který si na uvedeném místě představuje. Vedoucí se také informuje o bývalém 

pracovním místě kandidáta, co tato práce obsahovala za úkoly a činnosti, jakou měl 
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odpovědnost a proč z pracovního místa odešel. V prŧběhu si zapisuje zjištěné informace 

a názor na jeho osobnost, neboť u většího počtu kandidátŧ by se mohlo snadno stát, 

ţe nějaké dŧleţité informace zapomene či je přiřadí k jiné osobě. Uchazeč na pohovoru 

zjišťuje bliţší informace o pozici, například jaké konkrétní úkoly se na ní provádějí, 

na jakých směnách se pracuje, kolik bude mít kolegŧ, podřízených či nadřízených. 

Zjišťuje přibliţný plat, který by mohl na uvedené pozici získat a benefity, jeţ společnost 

poskytuje, a všechny tyto informace mu vedoucí pozice poskytne. Na závěr vedoucí 

sdělí uchazeči, do jakého termínu mu oznámí výsledek výběrového řízení a dohodnou 

se, jakým zpŧsobem to provede, přičemţ nejčastěji ho oznamuje telefonicky. 

 

Je nutné si uvědomit, ţe kandidát o místo mŧţe procházet i několika výběrovými 

pohovory, a proto se osoby, které ho provádějí, snaţí o to, aby pohovor netrval příliš 

dlouho a uchazeče stresoval minimálně. K tomu přispívá i častěji pouţívaný pohovor, 

jehoţ se účastní pouze vedoucí s uchazečem. Navíc je často zbytečné zatěţovat 

pohovorem personalistu, kterého se to aţ tak netýká, neboť s pracovníkem 

bude pracovat jeho nadřízený a nikoliv personalista. 

 

4.2.4. Zkoumání referencí a pracovních posudků 

 

 Na základě referencí z ţivotopisŧ se ve společnosti zjišťují u obsazování pozic 

THP názory uvedených osob na uchazeče o zaměstnání. Personalista se informuje 

nejčastěji na uchazeče u jeho předchozích zaměstnavatelŧ, neboť tím získá další pohled 

na osobu a na jeho charakterové vlastnosti a zpŧsob, jakým se chová na pracovišti 

a na pracovním místě. Tímto zpŧsobem zjistí, zda se nejedná o problémového člověka, 

který by společnosti rozhodně neprospěl. Při zkoumání referencí personalista 

referentŧm telefonuje, přičemţ celý rozhovor trvá jen pár minut, a proto je tato metoda 

výběru nových zaměstnancŧ poměrně levná a rychlá. 

 

 Při zkoumání pracovního posudku personalista sleduje to, jak uchazeči 

jeho bývalý nadřízený zhodnotil práci, kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti, které 

by se mohly promítnout i do jeho práce v TOS Znojmo, a.s. U uchazeče, jenţ má svoji 

bývalou práci záporně ohodnocenou, společnost zjišťuje, proč tomu tak je, zda je to 

zpŧsobeno jeho bývalým nadřízeným, vlivem kolegŧ či je opravdu tak nekompetentní. 

Reference a pracovní posudky se zjišťují u téměř 25 procent všech uchazečŧ. 
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4.2.5. Lékařské vyšetření 

 

 Společnost TOS Znojmo, a.s. má k dispozici tři závodní lékaře pracující 

přímo ve společnosti, neboť je u kaţdého pracovníka vyţadováno lékařské vyšetření 

o tom, ţe je schopen pracovat na daném pracovním místě. Pokud by společnost měla 

zájem přijmout uchazeče na určitou pozici a ten by nebyl ze zdravotních dŧvodŧ 

schopen práci na ní vykonávat, do pracovního poměru ho nepřijme. Toto lékařské 

vyšetření je nezbytné u všech pracovníkŧ, nejen u výrobních dělníkŧ, 

ale i u technicko-hospodářských pracovníkŧ. Vstupní lékařskou prohlídku si všichni 

uchazeči platí sami, avšak po uplynutí zkušební doby jim TOS Znojmo, a.s. celou 

částku proplácí. Lékaře si mŧţe kaţdý uchazeč vybrat podle toho, zda mu vyhovuje 

spíše lékařka nebo lékař. 

 

Četnost pouţívání uvedených metod při výběru pracovníkŧ v organizaci dokládá 

následující graf. 

 

Graf 4.2 – Četnost pouţívaných metod při výběru pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojŧ společnosti 

 

Z grafu je jasně patrné, ţe u všech pracovníkŧ, kteří úspěšně prošli etapou 

získávání, a z nichţ si organizace vybírá nové zaměstnance, se provádí metoda 
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zkoumání ţivotopisu a lékařské vyšetření. U těchto uchazečŧ se z 80 procent koná 

výběrový pohovor typu 1 + 1 a zbylých 20 procent uchazečŧ prochází pohovorem 

před komisí. Reference a posudky se zkoumají pouze u 25 procent ţadatelŧ a nejméně 

pouţívanou metodou při výběru pracovníkŧ je test pracovní zpŧsobilosti s četností 

10 procent. 

 

4.2.6. Hodnocení činností souvisejících s výběrem pracovníků 

 

V této kapitole diplomové práce se zaměřím na zhodnocení vybraných činností, 

které souvisejí s výběrem pracovníkŧ. Společnost TOS Znojmo, a.s. se při tomto 

hodnocení orientuje na nákladovou stránku procesu získávání a výběru pracovníkŧ 

a na dodrţování zákonŧ po celou dobu výběrového procesu. V této kapitole také uvedu 

další moţný zpŧsob hodnocení výběru pracovníkŧ, jenţ souvisí s počtem pracovníkŧ 

zŧstávajících delší dobu v organizaci, a to ukazatel odchodu pracovníkŧ a index 

stability. 

 

Náklady na nově získaného zaměstnance 

 

Společnost TOS Znojmo, a.s. se u výběrového procesu částečně zaměřuje 

na posouzení finanční náročnosti přijetí nového zaměstnance, avšak nejdŧleţitější 

je pro ni přijetí nového zaměstnance tehdy, kdyţ ho potřebuje, a to za pouţití 

jakýchkoliv prostředkŧ. Jiţ z předchozích kapitol vyplývá, jaké metody pouţívá 

společnost při získávání a následném výběru a její orientace spíše na levnější metody. 

Například náborem pracovníkŧ z úřadu práce a pomocí internetu společnost získala 

25 nových zaměstnancŧ, přičemţ finanční náročnost této metody je nulová. 

Také u samostatného přihlašování uchazečŧ nevznikají organizaci ţádné náklady. 

Přesné náklady vynaloţené na nově získaného zaměstnance společnost nezjišťuje, 

proto v následující tabulce uvádím přehled nákladových poloţek, které společnost 

vynakládá při výběrovém procesu. Její součástí však nejsou náklady personalisty 

a vedoucího pozice, na níţ se hledá nový zaměstnanec, neboť tato činnost se provádí 

v klasické pracovní době, a proto například doba strávená pohovorem je ohodnocena 

jejich běţnou hodinovou mzdou. 
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Tab. 4.2 – Přehled nákladů na nové pracovníky za rok 2010 

 

Nákladová poloţka Výpočet Náklady v Kč 

Inzerce v novinách 3 x 3.500,- 10.500,- 

Inzerce v rádiu 3 x 30.000,- 90.000,- 

Reţijní náklady 10.000,- 10.000,- 

Oznámení o přijetí / nepřijetí 85 x 20,- 1.700,- 

Adaptace  52 x 200,- 10.400,- 

Náklady celkem 122.600,- 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojŧ společnosti 

 

Jak jsem jiţ uvedla, inzerce volného místa se provádí ve společnosti 

TOS Znojmo, a.s. přibliţně třikrát ročně v novinách, přičemţ finanční náklady 

na uveřejnění inzerátu činí 3.500,- Kč. Proto jsou roční náklady ve výši 10.500,- Kč. 

Inzerce v rozhlase stojí 30.000,- Kč za měsíc a při jejím pouţívání po dobu třech měsícŧ 

vyjde tento zpŧsob inzerování volných míst na 90.000,- Kč. Společnost 

TOS Znojmo, a.s. přesně neodděluje počet zaměstnancŧ, které přijala pomocí inzerce 

v tisku a v rádiu zvlášť, pouze ví, ţe prostřednictvím inzerování volného místa přijala 

do pracovního poměru v roce 2010 osm nových pracovníkŧ, a proto činí prŧměrné 

náklady na inzerci v novinách a v rádiu na jednoho zaměstnance přijatého 

touto metodou 12.562,- Kč (10.500,- + 90.000,- / 8 = 12.562,- Kč). 

 

Reţijní náklady na přijetí nových zaměstnancŧ jsou odhadnuty na 10.000,- Kč 

za rok. Mezi tyto náklady patří například občerstvení pro uchazeče při výběrových 

pohovorech. Pokud chceme získat prŧměrné náklady na tuto reţii, zjistíme je vydělením 

částky 10.000,- Kč počtem přijatých zaměstnancŧ, kterých bylo v loňském roce 52, 

tedy prŧměrné náklady na jednoho přijatého zaměstnance činí 192,- Kč. 

 

Společnost musí všechny uchazeče o zaměstnání informovat o tom, zda byli 

přijati do zaměstnání či nikoliv. V prŧměru se v loňském roce do společnosti hlásilo 

85 zájemcŧ o místo, z nichţ bylo přijato 52. Vycházíme-li z předpokladu, ţe náklady 

na oznámení výsledku výběrového řízení vychází na 20,- Kč přičemţ se pouţívá 

telefon, dopis či email, prŧměrné náklady na jednoho přijatého zaměstnance jsou 

37,- Kč (85 x 20,- / 52). 
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Nákladová poloţka adaptace v sobě zahrnuje finanční podporu osobě, která má  

po dobu jednoho měsíce na starost nově přijatého zaměstnance. Tato osoba novému 

zaměstnanci například pomáhá s jeho přizpŧsobením se v novém pracovním místě, 

ukazuje mu, jakým zpŧsobem se pracuje na jednotlivých strojích, kde je umístěna 

jídelna. Osobám, které se tímto zpŧsobem starají o nové pracovníky, je přiznána určitá 

kompenzace v částce 200,- Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Při počtu 52 přijatých 

zaměstnancŧ to vychází na 10.400,- Kč za rok (200,- x 52 = 10.400,-). 

 

Jak je vidět z výše uvedené tabulky 4.2, celkové náklady na přijetí nových 

52 zaměstnancŧ v TOS Znojmo, a.s. činily v loňském roce 122.600,- Kč. Jednoduchým 

výpočtem mŧţeme zjistit prŧměrné náklady na jednoho přijatého zaměstnance, 

tedy 122.600,- / 52 = 2.358,- Kč. Je to poměrně malá částka, avšak v případě, 

ţe bychom do ní započítávali i čas strávený vedoucími pracovníky a personalisty, 

kteří se zabývají přípravou a procesem výběrového řízení, náklady by podstatně 

vzrostly. 

 

Významnou nákladovou poloţku tvoří stipendijní program pro studenty 

středního odborného učiliště, který však společnost TOS Znojmo, a.s. do prŧměrných 

nákladŧ na přijetí nových zaměstnancŧ nepočítá, neboť si tímto programem vychovává 

budoucí pracovníky a je to jakási investice do budoucna. Prostřednictvím mladých 

absolventŧ škol se totiţ významným zpŧsobem buduje konkurenceschopnost 

společnosti.  

 

Ukazatel intenzity odchodů a index stability 

 

 Jedním ze zpŧsobŧ, jímţ lze v organizaci hodnotit efektivnost výběru 

pracovníkŧ, je ukazatel intenzity odchodŧ pracovníkŧ (míra odchodŧ) a index stability. 

Vzorce, podle nichţ se tyto ukazatele počítají, jsem uvedla v teoretické části diplomové 

práce, konkrétně v kapitole 2.2.3 – Hodnocení činností při výběru pracovníkŧ. Pro větší 

přehlednost jsem potřebná data pro jejich výpočet shromáţdila do následující tabulky. 

Při jejím zpracování jsem vycházela z interních dokumentŧ společnosti 

TOS Znojmo, a.s. za období let 2007 – 2010. 
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Tab. 4.3 – Počty pracovníků ve společnosti v jednotlivých letech 

 

  2007 2008 2009 2010 

Prŧměrný počet pracovníkŧ 236 207 168 212 

Počet odchodŧ zaměstnancŧ 19 42 56 24 

Celkový počet zaměstnancŧ pracujících 

ve společnosti déle neţ 1 rok (k 31.12.) 
188 150 139 152 

Celkový počet zaměstnancŧ pracujících 

ve společnosti před rokem (k 31.12.) 
248 221 198 163 

 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních materiálŧ společnosti 

 

Míra odchodů za rok 2007 

(19 / 236) x 100 = 8,05 % 

 

Míra odchodů za rok 2009 

(56 / 168) x 100 = 33,33 % 

 

Míra odchodů za rok 2008 

(42 / 207) x 100 = 20,29 % 

 

Míra odchodů za rok 2010 

(24 / 212) x 100 = 11,32 % 

 Míra odchodŧ ve společnosti TOS Znojmo, a.s. byla nejvyšší v letech 

2008 a 2009. Je to zpŧsobeno především kvŧli světové hospodářské krizi, 

která se dotkla i této společnosti. Organizace musela propustit velký počet pracovníkŧ, 

protoţe nesouhlasili se sníţením pracovního úvazku a tyto hodnoty ukazatel značně 

navýšily, coţ také dokazuje velice patrný rozdíl míry odchodŧ v letech 2007 a 2010 

oproti daným rokŧm 2008 a 2009. 

 

Index stability za rok 2007 

(188 / 248) x 100 = 75,81 % 

 

Index stability za rok 2009 

(139 / 198) x 100 = 70,20 % 

 

Index stability za rok 2008 

(150 / 221) x 100 = 67,87 % 

 

Index stability za rok 2010 

(152 / 163) x 100 = 93,25 % 

 Z indexŧ stability pracovníkŧ ve společnosti vyplývá, ţe nejniţší stabilita 

pracovníkŧ je v letech 2008 a 2009, pravděpodobně to souvisí s propouštěním 

zaměstnancŧ v době hospodářské krize a nejvyšší dlouhodobá stabilita zaměstnancŧ je 

v roce 2010. 
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Dodrţování zákonů 

 

 Ve společnosti jsou samozřejmě ve všech krocích výběrového řízení dodrţovány 

zákony, které souvisejí se získáváním a výběrem pracovníkŧ. TOS Znojmo, a.s. 

respektuje zákoník práce a antidiskriminační zákon. Pouţívaným systémem 

managementu jakosti ISO 9001:2008 lze také doloţit skutečnost, ţe společnost zákony 

dodrţuje neustále ve všech procesech řízení. 
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5. Návrhy a doporučení 

 

Z analýzy současného stavu získávání a výběru zaměstnancŧ ve společnosti 

TOS Znojmo, a.s. vyplývá skutečnost, ţe je tento proces kvalitně nastaven, 

neboť s poměrně nízkými náklady vynaloţenými na získání uchazečŧ je společnost 

schopna v krátké době získat dostatečný počet zájemcŧ o zaměstnání, z nichţ mŧţe 

vybírat vhodného zaměstnance na obsazení určitého volného pracovního místa. 

TOS Znojmo, a.s. je výrobní společností, která přijímá nové zaměstnance 

spíše na dělnické pozice, a proto není potřebné mít zpracován výběrový proces 

v písemné podobě s přesně definovanými kroky postupu, jichţ by se personalista musel 

drţet, vše vychází z konkrétní situace a pozice, na níţ je třeba přijmout nového 

zaměstnance. I přesto, ţe ve společnosti existuje kvalitní systém získávání a výběru 

osob, nalezla jsem určité nedostatky, na které by bylo vhodné se zaměřit a celý proces 

tak zdokonalit. 

 

Inzerování stipendijního programu prostřednictvím broţur na školách 

 

Spolupráce se vzdělávací institucí a poskytování stipendijních programŧ 

pro studenty je velmi efektivním zpŧsobem, jakým získat do společnosti mladé 

a perspektivní zaměstnance na předem stanovenou dobu, po níţ budou ve společnosti 

pracovat. Po uplynutí stanovené doby tito lidé ve společnosti zpravidla zŧstávají, 

neboť za celou dobu práce ve společnosti získali přátele a pracovní místo s dobrým 

mzdovým ohodnocením. Zpŧsob, jakým společnost inzeruje nabídku stipendijního 

programu, tedy inzercí v rádiu, je nejdraţší metodou pouţívanou při získávání 

uchazečŧ, proto by se společnost měla zaměřit na sníţení těchto nákladŧ 

například zveřejňováním nabídky stipendií pro uvedené obory formou letákŧ a broţur 

ve školách, a to jiţ v posledním ročníku základních škol, v nichţ se studenti rozhodují, 

jaký studijní obor budou studovat. Tato forma inzerce je několikanásobně levnější 

a mŧţe být tedy prováděna častěji neţ po dobu 3 měsícŧ, jako je tomu při inzerování 

v rozhlase. 
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Inzerování volných míst na internetu 

 

Další levnou a v dnešní společnosti zaloţené na vyuţívání internetu hojně 

vyuţívanou metodou je inzerování volných pracovních míst na internetu. Společnost 

pouţívá pouze své internetové stránky, na nichţ uvádí aktuální výběrová řízení, 

avšak významným zpŧsobem by jí prospělo vyuţívat také internetové portály zaměřené 

na inzerování a vyhledávání pracovních míst, jako jsou například www.jobs.cz, 

www.prace.cz či www.hledampraci.cz. Zřídkakdy zájemce o místo napadne vyhledávat 

volné pozice v konkrétních společnostech, častěji se zaměří na internetové stránky, 

kde jsou všechna nabízená volná pracovní místa uveřejněná pohromadě. Tento zpŧsob 

inzerce míst také patří mezi levnější metody získávání pracovníkŧ, proto lze jeho 

pouţívání rozhodně doporučit. 

 

Dotazník spokojenosti s výběrovým řízením 

 

Významný přínos pro společnost bych viděla ve vyuţívání dotazníkového 

šetření dokládajícího spokojenost spolu s názory uchazečŧ na prŧběh výběrového řízení, 

v jehoţ rámci by mohla společnost rozpoznávat, jakým zpŧsobem se zájemci 

o inzerované nabízené pozici dozvěděli, z čehoţ by mohla lépe vyvodit, na jakou 

metodu se při získávání zaměstnancŧ nejvíce zaměřit. Z výsledkŧ dotazníkového šetření 

lze zjistit problémové oblasti, jeţ by bylo vhodné vylepšit, aby se zabránilo případnému 

vzniku negativních reakcí a právních sporŧ. Bylo by nejvhodnější, aby bylo vyplnění 

dotazníku anonymní, proto by mohl být dotazník uveřejněn na internetových stránkách 

společnosti, kde by byl všem zájemcŧm k dispozici. Přístup k vyplněným dotazníkŧm 

by měl mít ředitel společnosti a personální ředitel. 

 

Zlepšení image společnosti ve vztahu k veřejnosti 

 

Doporučení bych viděla ve vylepšení image společnosti v otázce vztahu ke svým 

zaměstnancŧm. Z dostupných materiálŧ společnosti TOS Znojmo, a.s., které mají 

k dispozici zájemci o zaměstnání, nelze vyčíst, ţe by si organizace svých zaměstnancŧ 

nějakým významným zpŧsobem váţila, ani jaké moţnosti kariérního rŧstu jim nabízí. 

Přitom například moţnost kariérního rŧstu na vyšší pozice či práce na částečný úvazek 

je u některých zájemcŧ velmi vítaná. S vylepšením image souvisí i dosavadní 
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internetové stránky společnosti, jsou značně nepřehledné a jejich zpracování pŧsobí 

aţ nekvalitně. V dnešní době není sloţité propracovat webové stránky společnosti 

takovým zpŧsobem, aby pŧsobily reprezentativně, coţ by mohlo navýšit počet zájemcŧ 

o zaměstnání v této společnosti, a také by to mohlo mít vliv na zvýšení počtu zakázek, 

neboť potenciální zákazníci vţdy sledují webové stránky společností, s nimiţ by chtěli 

spolupracovat, a kvalita jejich zpracování ovlivňuje i názor na společnost. Vylepšení 

designu internetových stránek by měl provést programátor výpočetní techniky pracující 

ve společnosti TOS Znojmo, a.s. 

 

Zjištění důvodů odcházejících zaměstnanců 

 

 Posledním doporučením pro společnost TOS Znojmo, a.s. je zjištění, 

proč zaměstnanci ze společnosti nejčastěji odcházejí. V organizaci se ţádným zpŧsobem 

neevidují dŧvody odchodŧ pracovníkŧ z podniku, přitom je to základní nástroj 

pro vyhodnocení toho, jakým zpŧsobem společnost vybírá a následně se stará 

o své pracovníky. Analyzování jejich dŧvodŧ k odchodu je prvním krokem 

ke zdokonalení procesu řízení lidských zdrojŧ. Zaměstnanci mohou odcházet proto, 

ţe jsou nespokojeni se svým nadřízeným, kvŧli nízkému mzdovému ohodnocení, 

nemoţnosti kariérního postupu nebo proto, ţe očekávali od pracovního místa 

něco jiného. Dŧvodŧ je nepřeberné mnoţství, ale pouze jejich znalostí lze častým 

odchodŧm pracovníkŧ předejít a zvýšit tak stabilitu společnosti a sníţit míru odchodŧ 

pracovníkŧ, kterou jsem analyzovala v rámci praktické části diplomové práce v kapitole 

4.2.6 – Hodnocení činností souvisejících s výběrem pracovníkŧ. Doporučila bych tedy 

společnosti v okamţiku podání výpovědi, aby zaměstnanci předloţila krátký dotazník, 

v němţ by uvedl dŧvod svého odchodu. Dotazník by měl obsahovat následující otázky: 

 

1. Uveďte své jméno a příjmení. 

2. Uveďte pracovní pozici, na níž pracujete. 

3. Jak dlouho pracujete ve společnosti TOS Znojmo, a.s.? 

4. Jaký je důvod Vašeho odchodu z organizace? 

5. Konzultoval/a jste důvod Vašeho odchodu s nadřízeným či personalistou? 

6. Splnila se Vaše očekávání, která jste od pracovního místa čekal/a? 
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Odpovědi na tyto otázky by měl ihned po vyplnění personalista prokonzultovat 

se zaměstnancem a pokusit se zjistit, zda neexistuje reálný zpŧsob v zabránění odchodu 

pracovníka z organizace. V některých případech totiţ není sloţité problém zaměstnance 

vyřešit a předejít tak jeho ztrátě a nutnosti získávat za něj vhodnou náhradu. 

Personalista by měl dŧvody pracovníkŧ evidovat a v případě častého opakování 

některých z nich vyvodit dŧsledky, aby se daná situace neopakovala a ve společnosti 

pracoval stálý kolektiv kvalitních pracovníkŧ. 
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6. Závěr 

 

Personální činnosti podnikŧ, zejména pak činnosti zabývající se získáváním 

a výběrem kvalitních zaměstnancŧ, se dostávají stále více do popředí zájmu 

všech organizací. Je to dáno především tím, ţe produktivita společností je ve větší míře 

závislá na zpŧsobu, jakým zaměstnanci vykonávají svoji práci. Proto jsem se ve své 

diplomové práci věnovala problematice získávání a výběru zaměstnancŧ, 

na kterou se zaměřují v rŧzné míře všechny personální útvary společností, a to zejména 

proto, aby získali zaměstnance kvalitní, vysoce motivované a zpŧsobilé vykonávat práci 

nejen nyní, ale i v budoucnu. 

 

Za cíl jsem si v úvodu mé diplomové práce stanovila podrobněji analyzovat 

proces získávání a výběru zaměstnancŧ v organizaci TOS Znojmo, a.s. V případě, 

ţe bych zjistila nedostatky a problémy související s uvedenými činnostmi, personálnímu 

řediteli bych poskytla vhodné návrhy a doporučila mu, jakým zpŧsobem tyto problémy 

odstranit a tím přispět k zefektivnění získávání zaměstnancŧ. 

 

V teoretické části diplomové práce jsem blíţe charakterizovala postup 

při získávání zaměstnancŧ, fáze výběru zaměstnancŧ, jednotlivé metody výběru 

zaměstnancŧ a uvedla jsem kritéria, podle nichţ lze v organizaci hodnotit činnosti 

související s výběrem pracovníkŧ. 

 

V praktické části jsem nejprve představila společnost TOS Znojmo, a.s. 

a na základě zjištěných poznatkŧ z teoretické části jsem analyzovala, jakým zpŧsobem 

společnost v současnosti vykonává činnosti získávání a výběr zaměstnancŧ. 

Následně jsem zhodnotila prŧměrné náklady na přijetí jednoho pracovníka a zjistila 

jsem míru odchodu pracovníkŧ z organizace a stabilitu jejích zaměstnancŧ 

z dlouhodobého hlediska. Potřebné informace o organizaci a prováděných činnostech 

jsem získala na základě osobní konzultace a písemné komunikace s personálním 

ředitelem společnosti TOS Znojmo, a.s. Z analýzy vykonávaných činností 

ve společnosti vyplynulo několik problémŧ, proto jsem navrhla personálnímu řediteli 

určitá doporučení, jimiţ lze tyto nedostatky odstranit. 
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 Zpracování diplomové práce pro mne bylo přínosem, neboť jsem zjistila, 

jakým zpŧsobem personalisté vyhledávají a následně vybírají zaměstnance 

do svých společností, a na jaká hlediska se mám při mém budoucím výběrovém procesu 

zaměřit, abych jím úspěšně prošla. 

 

Cíl diplomové práce jsem podle mého názoru splnila. Současný zpŧsob 

získávání a výběru zaměstnancŧ v organizaci jsem analyzovala, a i přesto, 

ţe jsem nezjistila téměř ţádné váţné problémy, jsem personálnímu řediteli magistru 

Ladislavu Tučkovi doporučila několik návrhŧ, které by mohly vést ke zlepšení 

stávajícího stavu výběru zaměstnancŧ v TOS Znojmo, a.s. 
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Příloha 1, str. 1 
Vzor Evropského formuláře ţivotopisu 

 

E V R O P S K Ý  

F O R M U L Á Ř  

Ţ I V O T O P I S U  

 

 
 

OSOBNÍ INFORMACE 
 

Jméno  [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno] 

Adresa  [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ] 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Národnost   
 

Datum narození  [ den, měsíc, rok ] 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
  

• Období (od – do)   [ Uveďte samostatnou poloţku pro kaţdou dosaţenou pozici počínaje  

nejaktuálnější ] 

• Jméno a adresa 

zaměstnavatele 

  

• Oblast podnikání nebo 

název odvětví 

  

• Dosaţená pozice   

• Hlavní pracovní náplň 

a odpovědnost 

  

 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 
 

• Období (od – do)  [ Uveďte samostatnou poloţku pro kaţdý absolvovaný kurz počínaje  

nejaktuálnějším. ] 

• Název a typ organizace 
poskytující vzdělání či 

kurzy 

  

• Hlavní 
předměty/praktické 

dovednosti 

  

• Získaný titul   

• Úroveň v národní 

klasifikaci 

  

OSOBNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
získané během života či práce, 

ale ne nezbytně zakončené 

oficiálními certifikáty či 
diplomy 
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MATEŘSKÝ JAZYK  [ Uveďte mateřský jazyk. ] 

 

OSTATNÍ JAZYKY 
 

  [ Uveďte jazyk. ] 

• Čtení  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Psaní  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Mluvený projev  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

 

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Soužití a spolupráce s lidmi; 

v multikulturním prostředí; na 
pozicích, kde je komunikace 

důležitou součástí; 

a v situacích, kde je nezbytná 
týmová spolupráce (např. 

kultura a sport), doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ORGANIZAČNÍ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI  

Koordinace a řízení lidí, 
projektů, rozpočtů; v práci, 
dobrovolné činnosti (např. 

kultura a sport), doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

TECHNICKÉ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Výpočetní technika, speciální 

přístroje, nástroje apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

UMĚLECKÉ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Hudba, literatura, výtvarné 

umění, atd. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

OSTATNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Jiné, výše neuvedené 

schopnosti a dovednosti 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ŘIDIČSKÝ PRŦKAZ(Y)   

 

DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACE 

 [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. reference. ] 

 
 

PŘÍLOHY  [ Přílohy mohou být přiloţeny, pokud doplňují uvedené informace. ] 
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Podmínky pro vyplácení podnikového stipendia 

 

TOS ZNOJMO, akciová společnost 

 

vypisuje 

 

podniková stipendia na učební obory 

 

„mechanik seřizovač“ a „obráběč kovů“ 

 

- na přiznání podnikového stipendia je prováděn výběr z řad uchazečŧ, výběr provádí 

statutární orgán podniku, při výběru zohledňuje zejména dosavadní studijní výsledky.  

 

- podnikové stipendium je studentu přiznáváno smlouvou uzavřenou mezi akciovou 

společností a studentem (při nezletilosti či právní nezpŧsobilosti, zavazují studenta jeho 

opatrovníci, např. rodiče, po dovršení zletilosti či zpŧsobilosti potvrzuje student svým 

podpisem předmětné závazky) 

 

- opatrovníci (rodiče) studenta ručí za závazky ze smlouvy jako ručitelé 

 

- na podnikové stipendium není právní nárok 

 

- přiznané podnikové stipendium mŧţe podnik dočasně nebo trvale odebrat 

pokud student nebude dosahovat uspokojivých studijních výsledkŧ anebo jestliţe 

student jinak bude poškozovat zájmy podniku, dočasně tak mŧţe učinit jednostranným 

prohlášením, trvale pak formou odstoupení od smlouvy, student mŧţe od smlouvy 

odstoupit jen v případech touto smlouvou specifikovaných 

 

- v případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany podniku, mŧţe podnik 

poţadovat vrácení vyplaceného stipendia včetně úrokŧ zejména v těchto případech: 

a) student přeruší studium na dobu delší neţ jeden školní rok 

b) student soustavně dosahuje velmi špatných studijních výsledkŧ 

c) student opakovaně porušil podmínky pro poskytování stipendia 
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d) student odmítl, při dosaţení své zpŧsobilosti či zletilosti přistoupit k závazkŧm 

ze smlouvy o poskytování podnikového stipendia 

e) student nedokončí studium bez ohledu na dŧvod a zpŧsob ukončení studia 

f) student odmítne po absolvování studia nastoupit do zaměstnání v místě a v zařazení, 

které mu určí podnik, anebo v tomto místě a zařazení nesetrvá sjednanou dobu 

 

- smlouva o podnikovém stipendiu obsahuje závazný závazek studenta, ţe po 

absolvování studia, na něţ se stipendium poskytuje, nastoupí do hlavního pracovního 

poměru k podniku a v tomto poměru zde setrvá v aktivním pracovním poměru 

minimálně 5 let 

 

- výplata podnikového stipendia náleţí jen za měsíce „září - červen“ daného školního 

roku, neprobíhá-li studium v některém z těchto měsícŧ, stipendium za tento měsíc 

nenáleţí 

 

- podnikové stipendium se zasílá automaticky v den výplaty mezd podniku na účet 

studenta, vedený u peněţního ústavu 

 

- student předkládá pravidelně pololetně pověřenému pracovníku podniku 

svá hodnocení a studijní výsledky ke kontrole, podnik má práva vyţadovat informace 

o hodnocení studenta i přímo ve školní instituci 

 

- podnik má právo ovlivňovat výběr volitelných předmětŧ studenta, jakoţ i výběr 

volitelných témat ročníkových a jiných studijních prací 

 

- přes letní prázdniny má právo podnik poţadovat, aby student absolvoval v délce 

alespoň dvou kalendářních týdnŧ placenou stáţ - brigádu v podniku, kde bude ověřovat 

jeho praktické zkušenosti a dovednosti ze studia 

 

- pro případ porušení tohoto závazku, bude student povinen vrátit poskytnuté 

stipendium  

v plné výši včetně úroku, sjednaného ve smlouvě o podnikovém stipendiu 
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Bliţší informace o podnikovém stipendiu poskytne personální oddělení akciové 

společnosti - telefon 515 288 102  

 

Výše podnikového stipendia TOS ZNOJMO, akciová společnost 

 

Učební obor „mechanik seřizovač“ a „obráběč kovŧ“ 

 

.......................................................................................................................................... 

                                               ročník            

                                            první           druhý      třetí    čtvrtý                

.......................................................................................................................................... 

prospěl s vyznamenáním    1.000,-    1.500,-        2.000,-        2.000,- 

.......................................................................................................................................... 

prospěl                           500,-      1.000,-       1.500,-         1.500,-  

.......................................................................................................................................... 

neprospěl                              0,-           0,-         0,-                0,-               

.......................................................................................................................................... 

 

 


