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1 Úvod 

 

Pro fungující organizaci je nutné zabezpečení finančních, materiálních, informačních a 

také lidských zdrojů. Lidské zdroje jsou totiţ jedním z nejdůleţitějších zdrojů ve firmě, jsou 

její hybnou sílou. Ovlivňují úspěšnost organizace na trhu. Dalo by se říct, ţe téměř kaţdá 

firma má jako jeden z hlavních cílů konkurenceschopnost vůči ostatním firmám, proto je pro 

ni velice důleţité, jaké zaměstnance si vybírá. Kvalitní a produktivní zaměstnanec znamená 

kvalitně odvedenou práci a také moţnost pro firmu, stát se nejlepší nebo také konkurence 

schopnou firmou na trhu. Organizace si tuto problematiku důleţitosti výběru správného 

zaměstnance uvědomují a staví ji na jednu z nejdůleţitějších sloţek řízení lidských zdrojů, 

neboť vzrůstá zájem o zkvalitnění řízení lidských zdrojů.  Je důleţité vyuţívat nejmodernější 

techniky pro jejich zajištění. Proto, aby se organizace stala konkurence schopnou, musí se 

snaţit upoutat své potenciální zaměstnance různými výhodami, aby je přilákala uţ při 

zúčastnění se výběrového pohovoru. To by ovšem nemělo smysl, pokud by zaměstnanci 

nepracovali efektivně, protoţe lidský kapitál představuje jednu z nejnákladnějších sloţek 

společnosti.  

Kvalitní a efektivní lidský kapitál se rovná nákladný kapitál. Celý proces fungování 

organizace záleţí také na výběru a získání dobrého zaměstnance. To znamená kladení 

poţadavků na pracovníky firmy z hlediska jeho znalostí a schopností, ale také zda je 

zaměstnanec vhodný k zařazení se do kolektivu. Kvalitní, motivovaný a dobře funkčně 

rozdělený tým pracovníků má předpoklady k lepším výkonům práce. Proces získávání a 

výběru vhodného počtu zaměstnanců je důleţitý z hlediska dosahování cílů firmy. Proto, aby 

společnost získala vhodné zaměstnance je zapotřebí vyuţití vhodné metody pro jejich 

přilákání. Nelze však jednoznačně určit metodu, která by vyhovovala všem společnostem, 

protoţe kaţdá firma má jiné poţadavky, specifika a také priority. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu procesu získávání a výběru zaměstnanců u 

dvou firem a to společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a Fakultní nemocnice 

Ostrava. Následně jejich srovnání, provést návrhy a doporučení ke zlepšení a nalezení 

optimálního procesu výběrového řízení. V diplomové práci také popíši teoretická východiska 
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související s výběrovým řízením, představení obou firem a také ve výzkumné části vytvoření 

dotazníků a analýzu samotného osobního pohovoru.  
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2 Teoretická část 

 

V této části diplomové práci bude mým cílem vyjmenování a popsání teoretických 

poznatků souvisejících s procesem výběrového řízení. Dalo by se říct od A po Z, neboť proces 

výběrového řízení má širokou souvislost. A k tomu vyuţiji odborné literatury. 

Absolventská pracovní místa  

Je opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejímţ jádrem je podpora zaměstnání absolventů 

škol a mladistvých. Mladým lidem usnadňují nástup do prvního zaměstnání a získání 

praktických dovedností, finanční prostředky, které poskytují zaměstnancům úřady práce. Jsou 

cílenou pomocí k udrţování nezaměstnanosti absolventů na společensky únosné úrovni, např. 

v období vstupu silných populačních ročníků na trh práce.   (2) 

Absolvent 

Za absolventa je povaţován občan, jehoţ celková doba zaměstnání nedosáhla dvou let po 

úspěšném absolvování střední nebo vysoké školy.   (2) 

Adaptace 

Jedná se o proces přizpůsobování člověka ţivotním podmínkám a jejich změnám, ale i 

působení člověka na své prostředí, aby ho přizpůsobil svým potřebám, zájmům a hodnotám. 

V pracovním vztahu je adaptace procesem, při kterém se pracovník vyrovnává s poţadavky 

pracovních úkolů a se začleňováním do sociálních vztahů pracovní skupiny i organizace. 

Adaptovanost zaměstnance je však ovlivněna jeho osobními předpoklady, včetně adaptability, 

tj. jedinečné schopnosti adaptovat se na pracovní prostředí a podnikovou kulturu, coţ je 

způsobilost nutná k jeho zaměstnatelnosti.   (2) 

Adaptovanost 

Adaptovanost je výsledek procesu adaptace.    (2) 

Analýza osobního profilu 

Jedná se o cílený rozborový přístup k osobnosti pracovníka k získání relativního obrazu o 

pracovní funkci, v níţ bude pracovník zaměstnavateli, vzhledem ke svým osobnostním 
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předpokladům, nejpřínosnější. Příkladem vyuţívané formy Analýzy osobního profilu je 

Manstonův test, který je postaven na matici: rozhodná charakteristika (dominance, stálost, 

vliv, ochota), motivátor (vstřícnost, problém, překáţka, jistota) a demotivátor (neúspěch, 

inovace, neobliba, konflikt) a zjišťuje, co převládá a s jakou váhou, coţ se vyjádří graficky.   

(2) 

Analýza práce 

Někdy také analýza pracovního místa. Systematicky zkoumá obsah práce a pracovní 

podmínky a stanoví poţadavky, které pracovní místo klade na pracovníka. Je základním 

podkladem pro zpracování personalistické dokumentace. Při vhodně volených postupech jsou 

výsledky analýzy práce vyuţitelné i k zjištění různých nedostatků spočívajících v provádění 

málo efektivní, duplicitní a zbytečné práce, jako je např. malá obsaţnost pracovního úkolu 

vyvolávající pocity monotonie práce, nevhodné pracovní reţimy, nepříznivé pracovní 

prostředí a následné racionalizaci a redesign pracovních míst. Pro personální práci i 

racionalizaci musí být vytvořeny předpoklady, to je určen rozsah informací potřebných pro 

zpracování analýzy práce, zdroje těchto informací, metody jejich získávání a vyhodnocení. 

Zpravidla se sleduje obsah úkolu a s ním spojená pravomoc a odpovědnost pracovníka, 

pouţívané pracovní prostředky, poţadavky na kvalitu práce, odměňování, pracovní prostředí 

a pracovní zátěţ, kterou práce a pracovní podmínky představují pro člověka, včetně moţných 

rizik. Zdrojem informací je dostupná dokumentace, rozhovor s drţiteli pracovních míst, jejich 

bezprostředními nadřízenými nebo specialisty, kteří znají práci z vlastní zkušenosti, nebo 

dotazníkové šetření, pozorování a měření práce na pracovišti, sledování kritických případů.   

(2) 

Assessment centre 

Také diagnosticko-výcvikový program nebo hodnotící středisko. Metoda vzdělávání mimo 

pracoviště assessment centre se pouţívá při vzdělávání i jiných personálních činnostech, 

především při výběru a hodnocení osobnostního potenciálu zaměstnanců. Účastník 

assessment centre je při uplatnění metody pro vzdělávání konfrontován se situacemi 

pracovních úkolů nebo řešením případových studií, které jsou mu náhodně předkládány 

v různých časových intervalech. Střídáním dynamiky výskytu nahodilých jevů se mění míra 

stresu, s níţ se účastníci musejí vypořádat. Jednání účastníků vyhodnocuje skupina 

pozorovatelů.   (2)  



10 

 

Autorita 

Autorita u manaţera představuje základní předpoklad pro vedení pracovníků. Lze rozlišit 

autoritu:  

 Formální autorita – dává manaţerovi legitimitu k vedení a vzniká jeho jmenováním do 

funkce, předáním příslušných pravomocí a odpovědností. Tvoří ji nadřízenost, 

donucení a odměna. 

 Neformální autorita (přirozená) – je zaloţena na odbornosti a lidských kvalitách 

manaţera, zejména na jeho integritě a komunikaci. Tvoří ji odbornost a identifikace. 

Pro vůdčí osobnost je charakteristická neformální autorita.   (2) 

Bonus 

Jedná se o doplňkovou formu mzdy. V současnosti se uplatňuje u jakékoliv profese a 

pracovní funkce. Je poskytována k tarifní či základní mzdě za dosaţení specifických a 

mimořádných cílů, např. produktivity práce, výsledky hospodaření, dokončení projektu aj. 

Některé organizace vyplácejí bonus všem zaměstnancům za vynikající výsledky práce jednou 

za půlrok či rok, některé ho přiznávají pouze vybrané skupině zaměstnanců, kteří odvádějí 

nadstandardní pracovní výkon po období 2 aţ 3 let. Individuální bonus můţe negativně 

ovlivňovat jednání zaměstnanců, protoţe často není jasná závislost bonusu na výkonu.   (2) 

Časová mzda 

Časová mzda je základní mzdová forma. Můţe být uplatněna pro odměňování manuálních 

činností, administrativních, technických a vedoucích funkcí. Tzn. Tam, kde je obtíţné měřit 

mnoţství i kvalitu práce, není pravidelný pracovní výkon, není ovlivnitelné mnoţství práce či 

chod zařízení kde je ţádoucí zaměřit zájem zaměstnance na jiné aspekty neţ vysoký výkon. U 

dělnických profesí ve výrobě, kde můţe být hodinový mzdový tarif, se určí jako součin tohoto 

tarifu a skutečně odpracované doby v hodinách. U ostatních druhů prací, které jsou 

odměňovány měsíčním tarifem, se vypočítá v přímé úměře k počtu odpracovaných dnů 

v měsíci. Výhoda časové mzdy spočívá v tom, ţe její stanovení je jednoduché a 

administrativně nenáročné, usnadňuje plánovat mzdové náklady, pro příjemce mzdy je 

srozumitelná a poskytuje jim jistotu výdělku, nestává se překáţkou při změnách v organizaci 
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práce a nepodněcuje k nespokojenosti při rozmístění zaměstnanců. Její nevýhodou je, ţe 

nepůsobí jako účinný stimul ke zvyšování pracovního výkonu.   (2) 

Dělba práce 

Člení pracovní proces do řady pracovních úkolů. Je ovlivněna celkovým rozsahem práce, její 

opakovaností a uplatněnými přístupy k vytváření pracovních úkolů. Výchozí formou je 

funkční dělba práce, která rozlišuje práce v hlavním procesu, práce v pomocných a 

obsluţných procesech a práce v řídícím procesu. Technologická dělba práce můţe vytvářet 

úkol sloţený z jedné nebo několika málo technologicky stejnorodých operací nebo úkol 

komplexnější. V rámci kaţdé profesní skupiny dochází ke kvalifikační dělbě práce, tedy 

k přidělování práce podle úrovně kvalifikace pracovníků.   (2) 

Diskriminace 

Rozlišování, omezování nebo odnětí práv z důvodu rasy nebo etnického původu, věku, 

zdravotního postiţení, sexuální orientace, víry a náboţenství, příslušnosti k pohlaví aj. 

V pracovních vztazích znamená poskytování neoprávněné výhody jednotlivým 

zaměstnancům nebo skupinám zaměstnanců ve srovnání s členy jiných skupin. Nevýhoda má 

za následek odmítnutí nebo omezení rovných příleţitostí v zaměstnání či nerovné zacházení 

v zaměstnání, pokud jde o pracovní podmínky včetně odměňování za práci a 

zaměstnaneckých výhod, odbornou přípravu a příleţitost dosáhnout funkčního nebo jiného 

postupu v zaměstnání. Ochranu před diskriminací v zaměstnání, přímou i nepřímou, upravuje 

pracovněprávní legislativa. Nepřímá diskriminace označuje stav, kdy zjevně neutrální 

opatření, kritérium nebo praxe znevýhodňuje podstatně vyšší počet osob jedné skupiny a 

nemůţe být zdůvodněno faktory působícími mimo tuto skupinu. Přímá diskriminace je 

taková, kdy na základě diskriminačních postojů dochází ke zvýhodnění či znevýhodnění osob 

s cílem znemoţnit nebo ohrozit jejich rovné příleţitosti nebo rovné zacházení s nimi.   (2) 

Dohoda o pracovní činnosti 

Jedna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Sjednává se na činnosti, jejichţ 

rozsah v průběhu nepřesáhne polovinu stanovené pracovní doby, to je 20 hodin týdně. Musí 

být písemná a musí určovat činnost, odměnu, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se 

uzavírá. Můţe skončit zrušením, jehoţ způsob mohou účastníci sjednat přímo v dohodě. 

Vztah pak skončí za sjednaných podmínek. Pokud si účastníci způsob zrušení nesjednali, lze 
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ji zrušit pouze dohodou nebo výpovědí, ta můţe být dána z jakéhokoliv důvodu nebo bez 

uvedení důvodu, s patnáctidenní výpovědní dobou.   (2) 

Dohoda o provedení práce 

Jedna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Lze ji uzavřít, pokud 

předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu se 

započítává i doba práce konané zaměstnancem pro téhoţ zaměstnavatele ve stejném 

kalendářním roce na základě jiné dohody. Je moţno ji uzavřít písemně nebo ústně. Musí být 

vymezen pracovní úkol včetně rozsahu práce a dohodnuta odměna za jeho provedení. 

Zpravidla se také sjednává doba, v níţ má být úkol proveden. Vztah zaloţený dohodou končí 

splněním nebo odstoupením od dohody ze zákonných nebo smluvních důvodů.   (2) 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

V případě dohody o rozvázání pracovního poměru končí pracovní poměr dnem, který si 

účastníci sjednali. Můţe se jednat nejdříve o den, kdy je dohoda uzavřena. Má být uzavřena 

písemně, bez dodrţení této podmínky však platí také. Pokud je podmínka písemné formy 

respektována, musí zaměstnavatel vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci. Důvod 

skončení pracovního poměru je třeba uvést jen tehdy, ţádá-li o to zaměstnanec. Je uzavřena, 

jakmile se účastníci dohodli na jejím obsahu. Návrh je přijat okamţikem, kdy přijetí návrhu 

došlo navrhovateli.   (2) 

Doporučení zaměstnancem 

Jedná se o levnou a účinnou metodu získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů pro obsazování 

pracovních míst na niţší úrovni organizace. Doporučení dává stávající nebo i dřívější 

zaměstnanec a lze jej povaţovat za před výběr. Organizace stimuluje doporučení formou 

odměny. Výhodou je, ţe je moţné získat pracovní sílu, která je z neformálních vztahů 

informována, jaká je podniková kultura, a má realistickou představu, co se od ní očekává, aby 

byla pro zaměstnavatele přijatelná. Zaměstnanci získaní na základě doporučení nevykazují 

silný sklon k fluktuaci.   (2) 

Dovednosti a schopnosti 

Dovednosti jsou způsobilostí jedince vědomě provádět v aktuálním čase a prostoru konkrétní 

činnosti, jeţ mají poznávací, výkonový a efektivní smysl. Zautomatizované dovednosti jsou 
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návyky. Dovednosti jsou uţším pojmem definovatelným obsahem. Jejich spektrum a úroveň 

je výsledkem vloh, vzdělání, výcviku, zájmového zaujetí a zkušeností. Schopnosti jsou 

komplexem širších předpokladů tvořených kombinací jednotlivých dovedností, jichţ jedinec 

dokáţe pouţít k výkonu určitých činností, jejich spektrum a rozvinutost je limitována 

vrozenými předpoklady i internacionálními vlivy referenčního prostředí. Schopnosti jsou 

dynamické, vyvíjejí se a u kaţdého získávají v průběhu ţivota individuální strukturu a osobní 

svéráz.(2) 

Emoční inteligence 

Schopnost vnímat a pochopit emoce u sebe i ostatních lidí a na základě tohoto poznání zvolit 

a uplatnit vhodný způsob komunikace. Vyuţití emocí při vedení pracovníků se zdůrazňuje 

v konceptech vedení zaměřených na vztahy s podřízenými pracovníky. Emoce lze definovat 

jako stav proţívání, který zahrnuje fyziologické reakce a stav organismu.(2) 

Etický kodex 

Někdy také morální kodex. Jedná se o dokument, který obsahuje základní pravidla ţádoucích 

a očekávaných postojů a jednání zaměstnanců organizace. Plní funkci nástroje k tomu, aby 

byly dodrţovány základní etické normy v jednání zaměstnanců, a to jak mezi sebou, mezi 

nadřízenými a podřízenými, tak i k zákazníkům i okolí. Jedná se tedy o to, aby zásady pravdy, 

spravedlnosti, slušnosti, rovnosti, objektivity a respektování důstojnosti jedince byly 

respektovány v mezilidských i pracovních vztazích. Dodrţování předpokládá i akceptaci a 

eliminaci tlaků vedoucích k neetickému jednání.   (2) 

Fluktuace 

Spojuje se s odchody zaměstnanců z organizace. Míra fluktuace je vyjádřena ukazatelem, 

který udává v procentech, kolik pracovníků odešlo z organizace během určitého období 

k průměrnému počtu pracovníků za stejné období.   (2)  

Funkce úřadu práce  

Úřad práce zastává tyto funkce: 

 Sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepce vývoje zaměstnanosti ve 

svém územním obvodu a přijímají opatření k ovlivnění situace na trhu práce, 
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 Informují občany o moţnostech zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace a 

zaměstnavatele o volných pracovních silách, 

 Zprostředkovávají zaměstnání uchazečům o zaměstnání, 

 Poskytují občanům poradenství spojené s hledáním zaměstnání, volbou povolání, 

odbornou výchovou a rekvalifikací, 

 Vedou evidenci uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a pracovních 

povolení vydaných cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti, 

 Rozhodují o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, stanovují nároky a výši 

podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, zajišťují její výplatu a rozhodují o jejím 

přiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení. 

 Podporují zaměstnavatele při zřizování společensky účelných pracovních místech, 

absolventských pracovních místech a místech pro získání kvalifikace mladistvými 

uchazeči o zaměstnání, vytvářejí veřejné prospěšné práce a podporují zaměstnávání 

občanů se zdravotním postiţením. Aj.   (2) 

Hodnocení efektivnosti získávání zaměstnanců 

Cílem je zjistit efektivnost metod získávání zaměstnanců. K hodnocení efektivnosti získávání 

zaměstnanců slouţí: náklady na získávání zaměstnanců, počet ţádostí o zaměstnání, čas, který 

uplyne od zahájení aktivit k získávání pracovníka do obsazení pracovního místa, poměr mezi 

pozvanými k výběrovému rozhovoru či účastníky rozhovoru k počtu ţádostí o práci, pracovní 

výkon uchazeče o zaměstnání po uzavření pracovního poměru, fluktuace a podíl ţen na počtu 

uchazečů a v porovnání s tím, jaké je jejich zastoupení v populaci.   (2) 

Hodnocení práce 

Identifikuje a analyzuje rozdíly mezi pracovními činnostmi vykonávanými v organizaci, aby 

mohly být vypracovány popisy prací. Popis práce, nebo pracovního místa se stává základní 

informací pro provádění personálních činností. Hlavním účelem při odměňování práce je 

získat odůvodněný a poměrně stabilní podklad pro formování vnitřní mzdové struktury. 

K tomu jsou vyuţívány metody hodnocení práce, s jejichţ pomocí je relativní význam jedné 
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práce porovnáván s jinými pracovními činnostmi, a to z hlediska sloţitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce popř. obtíţnosti pracovních podmínek.   (2) 

Hodnocení pracovníka 

Jedná se o základní nástroj personálního řízení pro formování pracovních dovedností a 

schopností. Systematické a pravidelné hodnocení pracovníka patří k základním pilířům 

personální práce, protoţe poskytuje podklady pro řízení a vedení lidí. Cílem je zhodnotit 

pracovní výkon a jednání zaměstnance a zaměřit jeho aktivity ke stanoveným cílům. 

Pracovník musí mít pocit, ţe jeho aktivity jsou průběţně hodnoceny a pozitivní hodnocení pro 

něj přináší výhody, negativní hodnocení naopak nevýhody. Účinnost metody předpokládá 

dodrţet určité zásady. Zpětná vazba o hodnocení pracovníka je předmětem hodnotícího 

rozhovoru. Účelem i vyuţitím je určit úroveň pracovního výkonu a kvality práce pracovníka, 

rozpoznat jeho výkonnostní potenciál a formulovat doporučení pro jeho další povinnost 

v organizaci, určit silné a slabé stránky pracovníka a formulovat návrhy na opatření k dalšímu 

rozvoji, dát pracovníkovi příleţitost ke zlepšení, má-li pracovník rezervy ve výkonu a 

předpoklady k dalšímu rozvoji, formulovat i úkol pro organizaci v kvalifikačních aktivitách 

organizace práce, zlepšení pracovního prostředí, vybavení pracoviště apod.   (2) 

Hodnotící rozhovor 

Nejrozšířenější metoda hodnocení pracovníků. Jde o řízený strukturovaný rozhovor, který 

sníţí pocit formálnosti a mocenského prvku mezi hodnotitelem a hodnoceným, vznikajícího 

v případě, ţe hodnocení probíhá jako formální bez zapojení hodnoceného. Pro hodnotitele je 

náročnější, protoţe od něho vyţaduje vytvořit atmosféru důvěry, sníţit obavy a stres, ale 

přitom uplatnit kritéria hodnocení pracovníka a formulovat konečné závěry. Výstupy musí být 

vţdy zpracovány písemně a být i součástí osobní dokumentace zaměstnance.   (2) 

Kariéra 

Jedná se o sloţku ţivotní dráhy člověka, která je spjata s jeho pracovním uplatněním. 

Představuje jeho pracovní zařazení od nástupu do prvního pracovního poměru aţ do jeho 

trvalého ukončení, zpravidla odchodu do starobního důchodu. Kariéru lze chápat jako proces 

sociálního vzestupu, ale také sestupu. Vzestupná probíhá většinou stupňovitě v souladu 

s postupným zvyšováním odpovědnosti a pravomoci a celkové sloţitosti práce. Přináší kromě 
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výraznějšího společenského postavení i řadu výhod a vyšší příjmy ze závislé činnosti. 

V současnosti je úspěšnosti v rozvoji kariéry podmíněna celoţivotním učením.   (2) 

Kariérová dráha 

 Znamená vysoké společensko-politické nebo profesní zařazení či umístění jedince, a to aţ 

v míře hraničící s jeho moţnostmi. Zřetězení určitých, jedincem prováděných činností se 

zjevnou jejich rozvojovou gradací. Zaměřená ţivotní dráha v činnostech uznávaných 

společností, ale i desaprobovaných směrech. V personální práci označuje pracovní dráhu 

jedince v průběhu jeho produktivního věku. Skutečnost postupného vykonávání prací, 

zaměstnání, profesionalizace, zastávání konkrétních pracovních míst.   (2) 

Komunikace v organizaci 

Jeden z předpokladů úspěšného vytváření výkonnostního klimatu organizace a pozitivního 

postoje zaměstnanců k cílům zaměstnavatele, k vlastní práci a spolupracovníkům. Základem 

je komunikace zaloţená na poskytování relevantních informací pro všechny zúčastněné 

s moţností oboustranné výměny názorů. Je i předpokladem uplatňování participativního stylu 

vedení pracovníků, umoţňujícího jejich plnou aktivizaci. Vytváření komunikační strategie je 

předpokladem řízení aktivizace zaměstnanců. Musí vycházet z analýzy, co chce říci 

management, co chtějí zaměstnanci slyšet, a problémů, které se vyskytují při sledování a 

přijímání informací. Dobrá komunikace má příznivý vliv na spolupráci a kooperaci mezi 

pracovníky navzájem, mezi managementem a zaměstnanci a mezi pracovními skupinami a 

útvary, identifikaci s prací a pracovním místem, identifikaci s organizací a jejími cíli, pocit 

seberealizace a významu vlastní práce, dobré mezilidské vztahy a pracovní klima, obranu 

proti negativním informačním vlivům a formování pozitivně působící podnikové kultury.   (2) 

Komunikační bariéra 

Jedná se o překáţku v komunikaci. Mezi nejčastější příčiny patří: intelektová, vzdělanostní, 

profesionální, gramotnostní i interkulturní neslučitelnost subjektů komunikace. Můţe být 

absolutní, ale v podnikové praxi bývá relativní. Relativní komunikace se projevuje tzv. šumy 

a je buď nezáměrná, anebo záměrná, např. omezování obousměrné plné průtočnosti, 

strukturovaná blokace apod. Bariéry efektivní komunikace v organizaci jsou zpravidla 

vyvolány tzv. selektivní hierarchickou referenční skupinou příslušností s odlišnými statusy 

rolí.   (2) 
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Kvalifikace 

Soubor znalostí a zkušeností, které člověk získává k určitému okamţiku a dokáţe je uplatnit 

při provádění určitých činností. Pracovní kvalifikace je veličinou, která pracovníkovi 

umoţňuje dosaţení takového pracovního výkonu, jenţ mu zajistí jisté hmotné nebo sociální 

zabezpečení. Odborná kvalifikace je spojena s vykonáváním specifických pracovních 

činností. Úroveň kvalifikace je určena úrovní dosaţeného školního vzdělání a délkou praxe. O 

změně kvalifikace hovoříme v souvislosti se vzděláváním v organizaci, rozlišujeme oblasti 

zvyšování, prohlubování, rekvalifikace a rozšiřování kvalifikace.   (2) 

Lidské zdroje 

Nejvýznamnější z triády zajišťující ţivot subjektu ve světě práce: lidské zdroje, finanční 

zdroje, materiálové zdroje. Jen díky jim, práce s nimi a péčí o ně můţe management naplnit 

své poslání- zhodnocovat je. Lidské zdroje rozhýbávají druhé dva a také předurčují jejich 

úspěšnost. Pojem lidské zdroje se prosadil v praxi práce místo pojmu pracovní síla, jenţ 

zastírá to rozhodující u člověka a to schopnost seberealizace prací, konat ji na základě 

svobodné vůle, vlastního rozhodnutí. Pohled na člověka jako lidský zdroj je o právu být 

svobodným architektem, stavitelem a disponentem svého lidského kapitálu.   (2) 

Lidský kapitál 

Lze ho vymezit jako soubor intelektuálního jmění, tj. znalostí, dovedností a schopností a 

osobnostních potenciálů, které je organizace schopna prostřednictvím svých zaměstnanců 

přetvořit v konkrétní hodnoty a zajistit tvorbu budoucích důchodů. Je hlavní hybnou silou 

tvorby, inovace a hodnoty intelektuálního kapitálu. Je především výsledkem investování do 

vzdělávání v organizaci a rozvoje zaměstnanců, souvisí však také se zdravím člověka a jeho 

ţivotním stylem.   (2) 

Manaţer 

V širším smyslu vedoucí zaměstnanec pověřený vedením určité organizační jednotky. Se 

jmenováním do funkce jsou jemu přiděleny pravomoci a odpovědnosti a je mu dána formální 

autorita k vedení.   (2) 
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Materiály uchazeče o zaměstnání 

Informace o pracovní způsobilosti k výkonu práce, zejména o teoretické odborné přípravě a 

odborné praxi. Analyzují se záměrem identifikovat mezi ţadateli o práci uţší skupinu a 

pozvat ji k výběrovému rozhovoru. Rozbor materiálů uchazeče o zaměstnání slouţí ke 

zjištění, nakolik uchazeč odpovídá specifikaci poţadavků pracovního místa, zda zapadne do 

pracovního kolektivu a organizace a jaká je jeho motivace vykonávat nabízenou práci. 

Formální zpracování a obsah vypovídá o dovednosti uchazeče písemně komunikovat, 

prezentovat své přednosti a úspěchy u předchozího zaměstnavatele. Úplný balíček materiálů 

uchazeče o zaměstnání zahrnuje: ţádost o zaměstnání, ţivotopis, osobní dotazník, kopie o 

ukončení studia, kopie certifikátu o ukončení dalšího vzdělávání, pracovní posudky, 

reference, lékařské vysvědčení a popř. přehled publikační činnosti. Nejvýznamnějšími 

sloţkami je ţádost o zaměstnání a ţivotopis, neboť dokládají, jak dokáţe ţadatel oslovit, 

vystihují, jak charakterizuje svůj profil a vypovídá o tom, k jaké pracovní perspektivě směřuje 

jeho minulý vývoj.   (2) 

Metody personálního plánování 

Postupy vedoucí ke stanovení počtu a struktury pracovníků potřebných k zabezpečení cílů 

organizace, tj. k identifikaci přebytků či nedostatku podnikové pracovní síly. Metody lze 

rozlišit na standardní a strategicky orientované. Standardní přístup vychází z počtu a struktury 

zaměstnanců na konci roku pro stanovení budoucího počtu a struktury personálu, včetně 

nákladů, např. extrapolací trendu. Strategický přístup je analytickým procesem a tvůrčí 

představivostí o potřebě lidských zdrojů a jejich formování, protoţe zohledňuje vliv vnějších 

faktorů, změny organizace a systémů řízení apod.   (2) 

Metody výběru 

Postupy pouţívané při výběru zaměstnanců s cílem získat informace o uchazeči a 

identifikovat nejvhodnějšího. Hodnocení materiálů uchazeče o zaměstnání je přípravou 

vlastního výběru a představuje před výběr. Metody zahrnují výběrový rozhovor, testování, 

assessment centre, práci ve zkušební době, grafologii, numerologii apod. K výběru uchazečů 

o manuální a administrativní práce i niţší vedoucí funkce se zpravidla vyuţívá rozhovor a 

testování, např. pracovních dovedností či osobnosti. Ţadatelé o práce specialisty a 

v managementu procházejí rozhovory, testováním i assessment centrem.   (2) 
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Metody získávání zaměstnanců 

Způsoby identifikace, přilákání a najmutí pracovní síly. Metody získávání zaměstnanců 

z vnějšího trhu zahrnují nabídku práce na místní vývěsce, internetu či úřadu práce, inzerování, 

spolupráce se vzdělávacími institucemi a personální agenturou, veletrh práce, samostatné 

přihlášení a doporučení zaměstnancem. Metody z vnitřního trhu vyuţívají interní burzu práce, 

rozmístění zaměstnanců a nástupnictví. Studie o metodách získávání zaměstnanců dokládají, 

ţe neformálnější metody, např. „naslepo“ a doporučení zaměstnancem, vedou k delšímu 

pracovnímu poměru více neţ formálnější, např. inzeráty v tisku.   (2) 

Motiv 

Obecně pohnutka nebo důvod lidské aktivity. Pojetí motiv se liší v závislosti na motivační 

teorii vedení lidí. Pohlíţí se na ně jako na potřeby, hnací síly, instinkty, pudy, zájmy nebo 

touhy. Zdrojem motivů jsou buď podněty vnitřní, nebo vnější. Jednotlivé motivy jsou různě 

klasifikovány a hierarchicky seřazovány, zpravidla v souvislosti s potřebami. Lidskému 

jednání předchází celá řada pohnutek, které dávají moţnost výběru. Konečná volba je dána 

výběrem dominantního motivu, ostatní jsou po posouzení potlačeny nebo zamítnuty.   (2) 

Mzda 

Mzda představuje peněţitá plnění nebo plnění peněţité povahy poskytovaná zaměstnavatelem 

zaměstnanci za vykonanou práci, a to podle její sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti, tj. 

podle hodnoty práce, podle obtíţnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků. Mzda nesmí klesnout pod minimální mzdu, ta pro letošní 

rok je stanovena na 8000Kč.   (2) 

Nezaměstnanost 

Charakteristika spjatá s existencí trţního prostředí. Představuje situaci na trhu práce a lze ji 

obecně popsat převisem nabídky práce. Nezaměstnanost je charakterizovaná jako hromadný 

sociální jev, kdy řada osob stojí mimo ekonomický proces, nemají práci, jsou však schopny i 

ochotny pracovat a práci aktivně hledají. Nezaměstnanost je moţné klasifikovat podle 

různých kritérií. Z hlediska příčin jejího vzniku je členěna do následujících druhů: 

 Nezaměstnanost cyklická, 
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 Nezaměstnanost frikční, 

 Nezaměstnanost sezónní, 

 Nezaměstnanost strukturální.   (2) 

On-line získávání 

Také elektronické získávání. Prostředek získávání zaměstnanců zaloţený na komunikaci přes 

internet. Zahrnuje inzerci volných pracovních míst, poslání ţádosti o zaměstnání e-mailem 

včetně příloh, strukturované formuláře, vstup do databanky s ţivotopisy uchazečů, on-line 

hodnocení uchazeče a virtuální hry. Organizace můţe vyuţívat k On-line získávání své 

webové stránky nebo sluţby tzv. „job“ serverů. Hlavní přednost spočívá v rychlosti 

zpracování a umístění inzerátu, nízké ceně, globálním působením, delší době zveřejnění a 

široké variabilnosti designu. Je součástí personálního marketingu.   (2) 

Osobní dotazník 

Jeden z materiálů uchazeče o zaměstnání. Můţe být čtyřstránkový formulář formátu A4, který 

shromaţďuje osobní údaje o uchazeči a poţaduje odpovědi na řadu otázek týkajících se 

pracovních podmínek a identifikujících osobnost a motivaci, např. důvod změny zaměstnání, 

důvod zájmu o zaměstnání, moţný termín nástupu, zdravotní stav, očekávaná mzda, ochota 

pracovat přesčas či jezdit na sluţební cesty aj. Výhodou je moţnost porovnat uchazeče a 

nevýhodou, ţe kandidát se můţe naučit projít výběrovým procesem i na pracovní funkci, na 

kterou se nehodí.   (2) 

Osobní ohodnocení 

Doplňková mzdová forma, která můţe být poskytována k časové mzdě, resp. Tarifní mzdě, 

nebo úkolové mzdě. Cílem je stimulovat zaměstnance k pracovnímu výkonu a ţádanému 

jednání. Osobní ohodnocení stanoví a přiznává přímý nadřízený na základě hodnocení 

pracovníka. Období platnosti je ve velkých organizacích zpravidla roční.   (2) 

Osobnostní potenciál 

Osobnost představuje autentický a jedinečný pracovní potenciál. Pojem osobnostní potenciál 

vyjadřuje disponibilitu znalostmi a zkušenostmi, dovednostmi a schopnostmi. Odráţí 

seberealizační vitalitu, dosavadní kariérovou dráhu, vliv exponovaných ţivotních událostí aj. 
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Jedinec cílevědomě i funkcionálně utváří svůj osobní image, a to i pro pracovní roli 

v organizaci.   (2) 

 

Personální agentury 

Poskytovatelé specializovaných personálních sluţeb v oblasti získávání a výběru 

zaměstnanců. Lze je rozlišit podle toho, na jakém segmentu trhu práce operují a zda jde o 

zprostředkovatelny práce, agentury na vyhledávání a výběr, outplacementové společnosti, 

nebo headhuntingové společnosti.   (2) 

Personální činnosti 

Činnosti vykonávané personálním útvarem k realizaci organizačních cílů v oblasti řízení a 

vedení lidí, resp. Zajišťované externími subjekty. Jde o administrativněsprávní činnosti 

vyplívající z pracovněprávní legislativy i koncepční, metodické a analytické činnosti, na které 

navazuje poradenství manaţerům a zaměstnancům. Mezi hlavní činnosti personálních útvarů 

patří: analýza pracovních podmínek, personální plánování, hodnocení zaměstnanců, řízení 

pracovního výkonu, vzdělávání v organizaci a rozvoj managementu, odměňování a 

zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání, bezpečnost práce, péče o 

zaměstnance, komunikace a personální informační systém.   (2) 

Personální plánování 

Personální činnost předvídání poptávky po pracovní síle a předvídání nabídky lidských 

zdrojů. Cílem je co nejefektivněji vyuţít disponibilní i budoucí pracovní sílu. Vychází 

z určení budoucích poţadavků na portfolio produktů a sluţeb organizace a z toho dovozuje, 

kolik a jaká pracovní síla pokryje tyto poţadavky. Proces zahrnuje řadu propojených činností 

směřujících k předpovědi potřeb a rezerv lidských zdrojů. Jde o procesní rozhodování 

zaměřené na plánování a získávání zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, uvolňování a 

penzionování, nástupnictví a vnitřní mobilitu i tvorbu, zavádění a uplatňování metod 

personální práce, jeţ slouţí ke zvýšení stabilizace a motivace, např. pracovní doba, 

odměňování atd.   (2) 
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Personální práce 

Vyjadřuje obecně přístup organizace k řízení a vedení lidí bez ohledu na to, zda jde např. o 

personální řízení v uţším smyslu nebo řízení lidských zdrojů. Pouţívá se i jako označení 

výkonu personálních činností personálním útvarem nebo různých formálních a neformálních 

aktivit, které tvoří obsah práce vedoucích zaměstnanců, kdyţ plní svou řídící funkci a vedou 

své podřízené. Úroveň personální práce ovlivňuje stabilizaci zaměstnanců, jejich pracovní 

spokojenost a motivaci. Stává se předmětem průzkumů pracovní spokojenosti.   (2) 

Podnikatelská etika 

Souhrn zásad implikovaných do systému řízení a chování podnikatelského subjektu s cílem 

prosadit etické zásady a kritéria jednání. Utváření etických principů je úzce spojeno 

s obecnými kulturními hodnotami vymezujícími názory na morálku a etiku, je tedy historicky 

i kulturně silně podmíněno a vystupuje jako závaţný problém při střetu kultur a utváření 

multikulturního prostředí.   (2) 

Popis pracovního místa 

Obsahuje základní informace o pracovním místě, tj. jeho název, organizační začlenění, 

charakteristiku práce, pravomoc a odpovědnost drţitele pracovního místa a pracovní 

podmínky. Je doplněn specifikací poţadavků pracovního místa. Slouţí pro potřeby 

personálního plánování, získávání, výběru a orientace, rozmístění, vzdělávání v organizaci a 

hodnocení pracovníka a odměňování.   (2) 

Povolání a profese 

Soubor specifických znalostí, pracovních dovedností a schopností i sociálních vlastností, které 

jedinec získává při odborné přípravě pro práci v určité oblasti ekonomické aktivity. Tato 

příprava bývá často zaměřena na konkrétní zaměstnání a kombinuje školní a podnikové 

vzdělání. Povolání a profese jsou definovány určitou úrovní odborné kvalifikace, jejíţ 

změnou lze dosáhnout kariérového postupu.   (2) 

Pracovní poměr 

Základní pracovně právní vztah uzavřený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, v němţ je 

zaměstnanec povinen konat podle pokynů zaměstnavatele osobně práce odpovídající 

sjednanému druhu práce, a to ve stanovené, popř. dohodnuté pracovní době a dodrţovat 
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pracovní kázeň. Zaměstnavatel je naopak povinen přidělovat zaměstnanci dohodnutou práci, 

platit mu za odvedenou práci mzdu, popř. plat, vytvářet vhodné pracovní podmínky a 

dodrţovat i ostatní stanovené nebo dohodnuté podmínky.   (2) 

Proces personálního plánování 

Řada propojených činností, které se snaţí předpovědět potřebu pracovní síly k realizaci cílů 

organizace.  

Jde o: 

 bilanci práce a inventarizaci stávajících zaměstnanců a odhad jejich disponibilního 

stavu k určitému termínu po zohlednění předpověditelných změn, např. odchodů do 

starobního důchodu, úprav pracovní doby aj. 

 předpověď poptávky po pracovní síle podle cílů a poţadavků podnikatelského plánu, 

 zpracování dílčích personálních plánů, 

 kontrola a hodnocení plnění těchto plánů.   (2) 

Proces získávání zaměstnanců 

Sled personálních aktivit při získávání zaměstnanců s cílem vybrat vhodného uchazeče o 

práci. Proces zahrnuje:  

 Personální plánování, analýzu práce a specifikaci poţadavků pracovního místa, 

 Zpracování strategie získávání, tj. jakou pracovní sílu, z jakých zdrojů, pomocí jakých 

metod, za jaké náklady a v jakém časovém plánu, 

 Výběr metody získávání nebo vytvoření metodiky výběru, jako je před výběr podle 

materiálů uchazečů o práci, testování, assessment centre a výběrový rozhovor, 

 Hodnocení efektivnosti získávání a výběru.   (2) 

Profil pracovníka 

Odvozený z popisu pracovního místa. Slouţí při výběru zaměstnanců jako měřítko pro 

posouzení uchazeče o práci. Hodnotí se faktory, jako první dojem, odborné znalosti, 
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dovednosti a schopnosti, přirozené vlohy, zájmy a aktivity, osobní vlastnosti, obecné zázemí, 

motivace k práci a očekávání a zdraví, z hlediska jejich významu pro pracovní výkon i 

sociální adaptaci, tj. zda jsou zásadní či ţádoucí. Profil ţadatele se zaznamenává do 

formuláře, kde se evidují i okolnosti, které ho diskvalifikují, a minimálně přijatelná úroveň 

testu, je-li uplatněn.   (2) 

Přijímání zaměstnance 

Výsledkem výběru zaměstnance je vytipovaný nejvhodnější kandidát pro obsazení 

pracovního místa. Je mu učiněna nabídka zaměstnání buď na závěr výběrového řízení, nebo 

mu je sdělena písemně po uplynutí sděleného počtu dní od posledního kola výběrového 

rozhovoru či absolvování jiné metody výběru. Zahrnuje přijímací rozhovor, kdy je 

s pracovníkem uzavřena pracovní smlouva, sděleny informace o pracovních podmínkách příp. 

je nový zaměstnanec seznámen s orientačním programem a obdrţí orientační balíček.   (2) 

Sebehodnocení 

Metoda hodnocení pracovníka, kdy je hodnocený veden k tomu, aby zhodnotil svůj pracovní 

výkon a jednání. Předpokládá to pochopení smyslu hodnocení, kterým je zvýšení výkonu a 

jeho kvality i rozvoj výkonnosti, z níţ má prospěch jak hodnocený, tak organizace. Nezbytná 

je přitom spolupráce a shoda s nadřízeným při závěrech hodnocení a stanovení dalších aktivit, 

které vyplynou z hodnotícího rozhovoru. Závěry mohou být i předmětem dohody o cíli a tento 

postup se stává jedním z principů práva na spolurozhodování.   (2) 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Vzdělávací instituce zabezpečují přípravu na povolání a budoucí absolventi představují 

pracovní sílu způsobilou vykonávat manuální či administrativně-správní činnosti. Předmětem 

je zveřejnění nabídky pracovních příleţitostí, které obsahují specifikace poţadavků 

pracovního místa a podmínky zaměstnání, a moţnost vytipovat si během praktické výuky 

učňů, praktikantské praxe středoškoláků nebo různých forem pracovního vztahu 

s vysokoškolskými studenty, kdo splňuje poţadavky zaměstnavatele na obsazení pracovního 

místa a určit mu nabídku zaměstnání.   (2) 
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Teorie lidského kapitálu 

Lidský kapitál je rozhodující faktor tvorby bohatství a výsledek investic do vzdělání. Existuje 

přímý vztah mezi vzděláním a produktivitou, čímţ se vysvětluje potřeba a zájem o vzdělávání 

v organizaci a dovozuje se, ţe vzdělávání je podmíněno potřebou trhu. Kdyţ je např. nabídka 

profesí v některých oborech v předstihu, sniţuje se návratnost investic do jejich vzdělání a 

klesá poptávka po vzdělání. Praxe však tento závěr obecně nepotvrzuje.   (2) 

Testování 

Metoda výběru zaměstnanců. Mohou být pouţity: 

 Testy zaměřené na mentální nebo kognitivní schopnosti (testy inteligence), snaţí se 

změřit duševní, mechanické nebo smyslové dispozice uchazečů o zaměstnání. Většina 

těchto testů je vyplňována za standardizovaných podmínek tuţkou do připravených 

formulářů. 

 Testy zaměřené na specifické dovednosti a schopnosti, např. manuální zručnost, 

počítačové dovednosti či psychomotorické schopnosti, 

 Testy osobnosti, jejichţ účelem je zjistit, zda uchazeč v sobě neskrývá nějaký 

„rizikový“ faktor, který můţe působit negativně při výkonu práce.   (2) 

Uchazeč o zaměstnání 

Fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu ani obdobném vztahu, nevykonává 

samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje na budoucí povolání, osobně poţádá o 

zprostředkování zaměstnání úřad práce v místě bydliště a je zařazena do evidence. Úřad práce 

se snaţí zajisti uchazeči o zaměstnání vhodné zaměstnání, popř. vhodnou rekvalifikaci. Pokud 

uchazeč o zaměstnání splní i další zákonné podmínky, vznikne mu nárok na podporu 

v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Pokud porušuje své zákonné povinnosti, uplatní 

úřad práce sankce (vyřazení z evidence, zánik nároku na podporu).   (2) 

Vedení výběrového rozhovoru 

Sled činností provedených před výběrovým rozhovorem, během něho a po jeho ukončení 

s cílem získat informace, které jsou uţitečné k rozhodnutí o výběru. Před rozhovorem jsou 

aktivity určeny k přípravě tazatele. Zahrnují: 
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 Zpracovat specifikaci poţadavků pracovního místa, 

 Připravit písemný návod, jak vést rozhovor, aby hlavní body interview byly probrány 

s kaţdým účastníkem. K tomu jsou naplánovány otázky, které slouţí k hodnocení, 

nakolik kandidát disponuje charakteristikami potřebnými pro výkon práce.  

 Sestavit podrobný plán, jak tazatel představí uchazeči potenciální práci, pracoviště a 

zaměstnavatele, 

 Důkladně pročíst ţádost o zaměstnání a ţivotopis k získání přehledu o uchazeči a jeho 

vhodnosti pro nabízené pracovní místo. Během rozhovoru pomáhají předem 

nachystané otázky udrţet kontrolu nad dialogem. Efektivně přispívá, pokud tazatel 

začíná neformálním rozhovorem, např. o zájmech a aktivitách ve volném čase 

uvedených v ţivotopise, klade-li otevřené a neutrální otázky, které podněcují a vedou 

k zadaným odpovědím, naslouchá, zapíše si pouze několik poznámek, ptá se na 

výhradně na věci týkající se práce. Bezprostředně po rozhovoru je účelné, aby si 

tazatel zapsal krátkou zprávu o rozhovoru, ohodnotil uchazeče podle poţadavků práce 

a uvedl důvod, popř. příklady a shrnutí odpovědí, zda nabídnout práci, či nikoliv. 

Dokumentace provedená okamţitě po rozhovoru dává spolehlivější informace pro 

pozdější rozhodnutí o výběru.   (2) 

Výběr zaměstnanců 

Cílem je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří budou nejen výkonní, ale 

rovněţ budou pro zaměstnavatele pracovat tak dlouho, jak se to od nich očekává, a nebudou 

jednat neţádoucím způsobem, který sniţuje produktivitu práce a kvalitu. Jedná se o proces 

porovnávání, nakolik se shoduje profil uchazeče se specifikací poţadavků pracovního místa 

nebo s poţadovanými pracovními způsobilostmi.   (2) 

Výběrový rozhovor 

Relativně formální, do hlouby jdoucí konverzace s cílem zjistit a zhodnotit znalosti, 

dovednosti a schopnosti a pracovní motivaci uchazeče o zaměstnání a poskytnout mu 

informace o zaměstnavateli, obsahu práce a pracovních podmínkách. Většina organizací 

pokládá výběrový rozhovor za nejdůleţitější a nejčastěji pouţívanou metodu výběru. Lze ho 

vést v různých podobách.   Někdy je dostatečné jedno kolo, jindy je nutné vést několik kol (aţ 
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šest) ke zjištění odborné způsobilosti, sociálních dovedností a motivace uchazeče. Lze rozlišit 

tyto varianty: 

 Rozhovor jednoho s jedním při výběru pro manuální a administrativní práce. Vede jej 

personalista, přímý nadřízený nebo vedoucí útvaru s pravomocí rozhodnout o výběru, 

tzv. první kolo. 

 Skupinový rozhovor, kdy tazatel vede interview se skupinou uchazečů o jednoduché 

manuální práce (5 aţ 6 uchazečů), 

 Screeningový rozhovor, který slouţí k rychlému posouzení i větší skupiny zájemců o 

zaměstnání, např. na veletrhu práce, a identifikaci uţší skupiny pro pokračování 

procesu výběru, 

 Rozhovor před komisí, kdy alespoň dva tazatelé vedou rozhovor s jedním uchazečem. 

Tazateli mohou být budoucí přímý nadřízený a jeho vedoucí, spolupracovník, 

psycholog aj., 

 Rozhovor testující odborné znalosti, kdy tazateli jsou interní i externí specialisté, kteří 

znají obsah práce a pracovní podmínky, 

 Rozhovor vedený při společenském setkání, kdy je hodnoceno společenské jednání a 

etiketa uchazeče.   (2) 

Zaměstnanost 

Aktivní účast práceschopného obyvatelstva na společenské hospodářské činnosti. Za 

práceschopné se povaţuje obyvatelstvo v určitém věkovém rozmezí, zpravidla 15-65 let, ve 

kterém se podle zvyklostí konkrétní země uskutečňuje ekonomická aktivita. Zaměstnanost je 

zaměřena na dosaţení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, směřuje 

k produktivnímu vyuţití občanů na zaměstnání.   (2)  

Získávání zaměstnanců 

Personální činnost, jejímţ smyslem je identifikovat, přitáhnout a najmout pracovní sílu. Za 

získávání zaměstnanců navazuje výběr zaměstnanců, kdy ze souboru uchazečů o práci jsou 

vybíráni nejvhodnější kandidáti, kterým je nabídnut pracovní poměr. Získávání zaměstnanců 

je dvoustrannou záleţitostí. Na jedné straně stojí zaměstnavatel a konkuruje si s dalšími 
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organizacemi o ţádanou pracovní sílu. Na druhé straně vystupují pracovníci, kteří hledají 

zaměstnání a vybírají si mezi různými nabídkami. Nakolik se shodnou představy obou, záleţí 

na aktuální situaci na trhu práce a načasování aktivit zaměstnavatele a uchazeče.   (2) 

Zkušební doba 

Můţe být sjednána pouze v písemné pracovní smlouvě, jinak je její sjednání neplatné. 

Zkušební doba umoţňuje velmi jednoduché skončení pracovního poměru, které není třeba 

odůvodňovat. Její délka činí, pokud nebyla sjednána zkušební doba kratší, tři měsíce. 

Sjednanou zkušební dobu není moţné dodatečně prodlouţit. V případě, ţe zaměstnanec 

nemůţe během zkušební dobu pracovat pro překáţky v práci, např. pracovní neschopnost, 

započítává se do zkušební doby doba trvání těchto překáţek v rozsahu nejvýše deseti 

pracovních dnů. Zkušební doba tedy skončí později, neţ bylo sjednáno, a to o tolik dní, o 

kolik překáţky přesáhly 10 pracovních dnů.   (2) 

Zpětná vazba 

Jeden ze základních nástrojů vedení, který při vedení pracovníků uplatňuje manaţer vůči 

podřízenému pracovníkovi. Zpětná vazba většinou navazuje na stanovení cílů a kontrolu a 

zaměřuje se na hodnocení dosaţeného pracovního výkonu a jednání pracovníků v porovnání 

s poţadovanou úrovní. Nejčastější formy zpětné vazby jsou pochvala, odměna, pokárání a 

sankce. Zpětná vazba by měla být pravidelná, aby slouţila k motivaci a rozvoji osobnostního 

potenciálu. U konceptů vedení zaměřených na vztah probíhá i zpětná vazba od podřízeného 

pracovníka k manaţerovi.   (2) 

Ţádost o zaměstnání 

Také motivační či průvodní dopis, který uvádí materiály uchazeče o zaměstnání. Úprava a 

obsah ţádosti o zaměstnání má vzbudit pozornost a zájem toho, kdo ji analyzuje. Můţe být 

precizní odpovědí na konkrétní nabídku zaměstnání nebo oslovením „naslepo“. Adresát však 

očekává, ţe je napsána korektně, bez tiskových a pravopisných chyb, hesel, frází a 

nabubřeného vychvalování ţadatele. Ţádost o zaměstnání má mezi ostatními materiály 

zvláštní význam, protoţe neexistuje zavedené schéma, jak má vypadat, a pisatel má moţnost 

předvést své písemné komunikační dovednosti a logiku myšlení. Můţe poodhalit i jeho 

osobnost.   (2) 
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Ţivotopis 

Jeden z materiálů uchazeče o zaměstnání, mezi nimiţ ţivotopis společně s ţádostí o 

zaměstnání patří k nejdůleţitějším. Ţivotopis má být stručný, přehledný a logický a vypovídat 

o osobním a profesním vývoji. V současnosti se dává přednost strukturovanému ţivotopisu, 

v němţ sloupec časových údajů je na levé straně události vztaţené ke konkrétnímu datu na 

pravé. Do odstavců jsou seskupeny osobní údaje, vzdělání a odborná praxe, příp. hobby. 

Chronologie vzdělání a praxe je řazena sestupně od nejnovější události po nejstarší. U praxe 

je stručný popis pracovních činností vykonávaných v předchozích zaměstnáních, nikoliv 

název práce.  (2) 

Řízení lidských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení 

toho nejcennějšího, co organizace mají- lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace. Storey (1989) se domnívá, ţe řízení lidských 

zdrojů lze povaţovat za „soubor vzájemně propojených politik vycházejících z určité 

ideologie a filozofie“. Uvádí pak čtyři aspekty, které tvoří smysluplnou verzi řízení lidských 

zdrojů: 

 Zvláštní, specifická konstelace přesvědčení a předpokladů, 

 Strategické podněty poskytující informace pro rozhodování o řízení lidí, 

 Ústřední role liniových manaţerů, 

 Spoléhání na soustavu „pák“ k formování zaměstnaneckých vztahů.   (1) 

Systém lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů funguje prostřednictvím systémů lidských zdrojů, které logickým a 

promyšleným způsobem propojují: 

 Filozofii lidských zdrojů popisující klíčové a zastřešující hodnoty a základní principy 

uplatňované v řízení lidí. 

 Strategie lidských zdrojů definující směr, jímţ chceme řízení lidských zdrojů jít. 
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 Politiky lidských zdrojů, coţ jsou zásady definující, jak by měly být tyto hodnoty, 

principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých oblastech řízení lidských 

zdrojů. 

 Procesy v oblasti lidských zdrojů obsahující postupy a metody pouţívané 

k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů. 

 Praxe v oblasti lidských zdrojů zahrnující neformální přístupy pouţívané při řízení 

lidí. 

 Program v oblasti lidských zdrojů umoţňující, aby se strategie, politika a praxe 

v oblasti lidských zdrojů realizovaly podle plánu.   (1) 

Cíle lidských zdrojů 

Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. Jak poznamenali Ulrich a Lake (1990), „systémy 

řízení lidských zdrojů mohou být zdrojem takových schopností, které umoţní organizacím 

učit se rozpoznávat a vyuţívat nové příleţitosti“. Konkrétněji řečeno, řízení lidských zdrojů se 

týká plnění cílů v následujících oblastech: 

 Efektivnost organizace 

 Řízení lidského kapitálu 

 Řízení znalostí 

 Řízení odměňování 

 Zaměstnanecké vztahy 

 Uspokojování rozdílných potřeb 

 Překlenování propasti mezi rétorikou a realitou   (1) 

Řízení lidského kapitálu 

Řízení lidského kapitálu se týká získávání, analyzování a předkládání zpráv informujících o 

tom, jak v oblasti řízení lidí probíhá hodnotu přidávající strategické investování a operativní 

rozhodování, a to jak na celoorganyzační, tak na liniové úrovni. Charakteristických rysem 
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definice řízení lidského kapitálu je pouţití nástrojů měření jako určitého vodítka pro řízení 

lidí, které je povaţuje za bohatství, za aktiva organizace, a zdůrazňuje, ţe konkurenční 

výhody se dosahuje strategickým investováním do tohoto bohatství pomocí získávání a 

stabilizace pracovníků, řízení talentů a programů vzdělávání a rozvoje.   (1) 

Práce 

Práce je účelové vynakládání úsilí a aplikace znalostí a dovedností. Většina lidí pracuje, aby 

si vydělávala na ţivobytí- - aby získala peníze. Ale lidé pracují také kvůli uspokojení dalších 

potřeb, které práce přináší, například kvůli uspokojení, ţe dělají něco uţitečného, kvůli pocitu 

úspěchu, prestiţe, uznání, příleţitosti vyuţívat a rozvíjet své schopnosti, kvůli pocitu moci a 

zařazení do společnosti. V organizacích je povaha práce vykonávána jedinci a to, co si o ni 

jedinci myslí, řízena zaměstnaneckým vztahem.   (1) 

Nezaměstnanost 

Ekonomové nejsou schopni se shodnout na příčinách a léčení nezaměstnanosti. Podstatou 

keynesiánského vysvětlení je to, ţe firmy potřebují příliš málo práce, protoţe jedinci potřebují 

příliš málo zboţí. Klasický pohled byl ten, ţe nezaměstnanost je dobrovolná a můţe být 

překonána pomocí přirozených trţních sil. Neoklasická teorie říká, ţe existuje přirozená míra 

nezaměstnanosti, která odráţí existující úroveň technologie, individuální preference a vrozené 

schopnosti. Existují-li na skutečně konkurenčním trhu práce pruţné mzdy, pak tyto mzdy 

„vyčistí“ trh a jakákoliv zbývající nezaměstnanost je dobrovolná. Posledně uvedený názor 

zastával Milton Friedman a tento názor silně ovlivňoval britskou vládní politiku začátkem 

osmdesátých let, ale bezúspěšně. Neexistuje však ţádné jednoduché vysvětlení 

nezaměstnanosti a ţádné jednoduché řešení.   (1) 

Proces získávání a výběru pracovníků 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaloţením 

minimálních nákladů takové mnoţství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou ţádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. Tři fáze získávání a výběru pracovníků: 

 Definování poţadavků- příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

poţadavcích a podmínkách zaměstnání. 
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 Přilákání uchazečů- prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, vyuţití agentur a poradců. 

 Vybírání uchazečů- třídění ţádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy.   (1) 

Dotazník pro uchazeče o zaměstnání 

Dotazníky se pouţívají jako prostředek k vytvoření standardizované informace o uchazeči. 

Poskytují vhodně strukturovanou základnu pro třídění uchazečů podle jejich vhodnosti a pro 

sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k pohovoru a dalším výběrovým 

procedurám, pro samotný výběrový pohovor a pro následné činnosti související s nabídkou 

zaměstnání a se zaloţením osobní evidence přijatého pracovníka. 

Výběrový pohovor 

Účelem výběrového pohovoru je získat a posoudit takové informace o uchazeči, které umoţní 

validně předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na pracovním místě a porovnat jej 

s předpověďmi týkajícími se jiných uchazečů. Pohovory tedy zahrnují zpracování a 

vyhodnocení informací o schopnostech uchazeče o tom smyslu, zda odpovídají specifikaci 

pracovního místa. Některé z těchto informací jsou uvedeny v dotazníku, ale cílem pohovoru 

je doplnit tyto údaje podrobnějšími a konkrétnějšími informacemi o schopnostech, postojích, 

zkušenostech a osobních vlastnostech, které lze získat během osobního setkání. Taková 

setkání zároveň poskytují příleţitost posoudit, zda daný jedinec „zapadne“ do organizace a 

zda obě strany – a do jaké míry – budou moci spolu „ţít“. I kdyţ toto posouzení je do značné 

míry subjektivní a často je i zkreslené a ovlivněné předsudky, je nutné uznat, ţe musí být 

uděláno. Konkrétně by měl výběrový pohovor odpovědět na tyto otázky: 

 Můţe uchazeč vykonávat danou práci- má pro ni schopnosti? 

 Chce uchazeč vykonávat danou práci- je dobře motivován? 

 Jak zapadne uchazeč do organizace?   (1) 

Výhody a nevýhody pohovorů 

Výhody pohovorů jako metody výběru pracovníků jsou následující: 
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 Poskytují osobě vedoucí pohovor příleţitost pokládat kontrolní a do hloubky jdoucí 

otázky, týkající se dosavadních uchazečových zkušeností, a prozkoumat, do jaké míry 

jsou schopnosti v souladu s tím, co poţaduje dané pracovní místo. 

 Umoţňují osobě vedoucí pohovor charakterizovat pracovní místo a organizaci 

detailněji a naznačit některé podmínky psychologické smlouvy. 

 Poskytují uchazečům příleţitost zeptat e na podrobnosti pracovního místa a vyjasnit si 

některé záleţitosti týkající se vzdělávání, perspektiv kariéry, organizace a pracovních 

podmínek. 

 Umoţňují setkat se s uchazečem tváří v tvář, takţe osoba vedoucí pohovor můţe 

posoudit, do jaké míry bude asi uchazeč pro organizaci vhodný a jak zapadne mezi ty 

pracovníky, kteří s ním budou pracovat. 

 Poskytují uchazeči stejnou moţnost posoudit organizaci, osobu vedoucí pohovor i 

pracovní místo.  

Nevýhody pohovorů na druhé straně jsou: 

 Nedostatečná validita, pokud jde o předvídání pracovního výkonu, a nedostatečná 

spolehlivost ve smyslu měření téhoţ u různých uchazečů. 

 Spoléhá se na dovednosti osoby vedoucí pohovor, ale mnozí lidé ve skutečnosti dělají 

pohovory velmi špatně, ačkoliv si mnohdy myslí, ţe nikoliv. 

 Můţe dojít k tomu, ţe se zčásti pozapomene na hodnocení schopností vykonávat různé 

úkoly obsazovaného pracovního místa a pohovor se odkloní stranou. 

 Mohou vést k chybám a subjektivnímu posuzování uchazeče ze strany osoby vedoucí 

pohovor.   (1) 

Co by se v souvislosti s pohovorem mělo a co nemělo dělat 

Měli byste: 

 Věnovat přípravě dostatečný čas. 

 Plánovat pohovor tak, abyste jej mohli řádně strukturovat. 
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 Vytvořit správnou atmosféru. 

 Vytvořit uvolněné a neformální vztahy – začít s otevřenými otázkami. 

 Povzbuzovat uchazeče k tomu, aby mluvil. 

 Dodrţovat plán, zajistit splnění celého programu, udrţovat plynulost pohovoru. 

 Analyzovat kariéru uchazeče, abyste odhalili jeho silné a slabé stránky i jeho zájmy. 

 Pokládat jasné a jednoznačné otázky.  

 Ţádat příklady úspěšného a efektivního vyuţívání znalostí, dovedností a vloh. 

 Posuzovat uchazeče na základě faktických informací, které jste obdrţeli o jejich 

zkušenostech a vlastnostech vztahujících se ke specifikaci obsazovaného pracovního 

místa. 

 Udrţovat se pod kontrolou obsah a časový rozvrh pohovoru. 

Neměli byste: 

 Provádět příliš mnoho pohovorů najednou. 

 Dopouštět se halo efektu nebo jeho protikladu. 

 Začínat pohovor nepřipraveni. 

 Příliš rychle přejít k otázkám jdoucím do hloubky. 

 Pokládat vícenásobné nebo náhodné otázky. 

 Věnovat příliš mnoho pozornosti jednotlivým silným nebo slabým stránkám uchazečů. 

 Dovolit uchazečům, aby přecházeli mlčením důleţitá fakta. 

 Příliš mnoho mluvit nebo dovolovat uchazečům, aby „ţvanili“. 

 Dovolit svým předsudkům, aby zvítězily nad vaší schopností objektivně posuzovat 

záleţitosti.   (1) 
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Získávání a vyhledávání vhodných zaměstnanců 

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

přilákala dostatečné mnoţství odpovídající kvality uchazečů a tato místa s vynaloţením 

minimálních nákladů, které jsou ţádoucí pro uspokojení podnikové potřeby. Získávání 

vhodných zaměstnanců rozhoduje o tom, zda realizace cílů organizace bude zajištěna 

potřebnými lidskými zdroji, rozhoduje o úspěšnosti, prosperitě a konkurenceschopnosti.   (3) 

Přijímací rozhovor 

V rozhovoru usilujeme o sběr dostatečných informací o uchazečích. Je třeba zabezpečit návrh 

otázek, kterými získáme potřebné informace a umoţnit uchazečům se na tyto informace 

předem připravit. Tazatel pro přijímací rozhovor musí být dostatečně připraven a vyškolen.   

(3) 

Pozorování 

Nejpřesnější metoda analýzy, toho co lidé dělají, je ovšem časově náročná pouţívá se v těch 

případech, kdy má slouţit k přípravě podkladů pro výcvik k výkonu manuálních nebo 

administrativních prací.   (3) 
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3 Charakteristika podniku 

 

V této části práce se zabývám specifikací a analýzou charakteristiky dvou zkoumaných 

firem. Soukromé firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a státní společnosti Fakultní 

nemocnice Ostrava. Bude zde vysvětlen obor jejich působení, historický vývoj a oblasti, 

kterých se zabývají. Tyto dvě firmy jsem si zvolila také z důvodu odlišnosti jejich oboru, ve 

kterém působí. V diplomové práci si kladu za cíl zjistit, zda se podle oboru působení liší 

postupy a metody procesu výběrového řízení v těchto firmách. 

 

3.1 Charakteristika podniku Fakultní nemocnice Ostrava 

3.1.1 Základní údaje 

 

Název a adresa:   Fakultní nemocnice Ostrava 

  17. listopadu 1790 

  708 52 Ostrava- Poruba 

Identifikační údaje:  IČ: 00843989 

  DIČ:  CZ 00843989 

Kontakt:   Tel.: 597 371 111 

  E-mail: fno@fno.cz 

 

Fakultní nemocnice Ostrava je moderní a neustále se rozvíjející zdravotnické zařízení, 

jehoţ základním strategickým cílem jsou špičkové léčení a spokojení pacienti. V tomto 

největším zdravotnickém zařízení Moravskoslezského kraje, které poskytuje vysoce odbornou 

komplexní péči, spádové oblasti s 1,2 mil. obyvatel, v některých oborech aţ 2 mil., je ročně 

provedeno více neţ 600  ambulantních vyšetření  a hospitalizováno zhruba 46 tis. pacientů. 

mailto:fno@fno.cz
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Ve 40 klinikách, odděleních, centrech a ústavech Fakultní nemocnice Ostrava 

poskytuje pacientům maximální moţnou komplexní péči okolo 3000 zaměstnanců, z toho 447 

lékařů a 1536 středních zdravotnických zaměstnanců. Jednotlivá pracoviště mají podle své 

specializace k dispozici nejmodernější přístrojovou techniku a špičkové přístroje. Rozsáhlé 

investice směřovaly například k zakoupení CT128, lineárního urychlovače pro radioterapii 

řízenou obrazem, magnetické rezonance apod. Modernizace budov a zařízení a také investice 

do přístrojů na nejvyšší technické úrovni směřují k neustálému zvyšování úrovně péče a 

poskytování veškerého komfortu pacientům nemocnice. 

Dokonalé zázemí pro precizní a vysoce odbornou práci jednotlivých pracovišť 

nevytváří jen moderní technika, ale také moţnost vyuţívání sluţeb samostatné nemocniční 

lékárny. Jde o jednu z mnoha sluţeb, které fakultní nemocnice Ostrava svým pacientům 

poskytuje v nadstandardní nabídce. Ta mimo jiné meditační místnost, uměleckou galerii, 

kadeřnictví, obchod, květinářství, restaurace a další sluţby, které společně dotvářejí příjemné 

prostředí nemocnice. 

Toto vše by nebylo moţné bez efektivního hospodaření. Fakultní nemocnice Ostrava 

se jiţ několik let můţe chlubit vysoce kladným hospodářským výsledkem, který je základem 

pro další rozvoj jak v oblasti technické, tak v oblasti personální. Mzdy pracovníků nemocnice 

patří jiţ tradičně mezi nejvyšší v Moravskoslezském kraji. 

Poslání Fakultní nemocnice Ostrava 

Chtějí poskytovat špičkové sluţby pacientům v širokém spektru medicínských oborů. 

Budou zajišťovat kompletní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností. 

Jejich cílem je patřit mezi tři nejlepší nemocnice v České republice. Budou vytvářet image 

vynikající, spolehlivé a přátelské nemocnice. Do péče o klienty budou přenášet výsledky 

vědecké a výzkumné činnosti. Jejich úspěch chtějí postavit na vzdělaných a motivovaných 

zaměstnancích. Nezbytnou podmínkou jejich rozvoje a růstu jsou pozitivní ekonomické 

výsledky a jejich trvalé zlepšování. 

3.1.2 Hodnoty Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 Podmínkou rozvoje jsou pozitivní ekonomické výsledky, 
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 Je důleţité, aby se zaměstnanci nemocnice plně realizovali při zajímavé práci a snaţili 

se, být nejlepší ve všem, co dělají. 

 Podmínkou úspěchu je vstřícná spolupráce jednotlivců i týmů. 

 Nezbytná je loajalita k nemocnici. 

3.1.3 Ocenění Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Fakultní nemocnice Ostrava byla jako první české nemocnici fakultního typu udělena 

akreditace Spojené akreditační komise České republiky (SAK). Fakultní nemocnice se 

umísťuje na předních příčkách v nezávislé a prestiţní soutěţi o nejlepšího zaměstnavatele 

regionu. V roce 2009 Kraj vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR udělil 

cenu hejtmana kraje Vysočina za1.místo v celostátní soutěţi „Bezpečná nemocnice“ za 

projekt „Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik. 

3.1.4 Proces řízení nemocnice 

 

Samostatnou kapitolou je oblast řízení nemocnice. Této oblasti je věnována velká 

pozornosti. Do procesu řízení celé nemocnice, ale také jednotlivých zdravotnických 

pracovišť, jsou kaţdoročně vnášeny prvky nejmodernějších manaţerských metod. Vedoucí 

zaměstnanci zdravotnických pracovišť procházejí pravidelně mimo odbornou oblast 

vzdělávání také kurzy manaţerských dovedností. Řada z nich je absolventy studijního 

programu MBA. 

O tom, ţe péče o pacienty je na nejvyšší moţné úrovni, svědčí také fakt, ţe v roce 

2007 úspěšně prošla jako první zdravotnické zařízení svého druhu v České republice 

akreditací Spojené akreditační komise. V lednu 2009 získala titul Bezpečná nemocnice. 

K významným oceněním patří také druhé místo z roku 2008 v prestiţní anketě Nejlepší 

zaměstnavatel regionu. 

To vše, spolu s rozvojem spolupráce s vysokými školami na prestiţních vědeckých 

programech a podporou vzdělávaní studentů středních a vysokých škol, je potvrzením toho, 

ţe fakultní nemocnice Ostrava je špičkovým zdravotnickým zařízením, které si díky vysoké 



39 

 

profesionální úrovni léčebné i ošetřovatelské péče vydobylo jméno i prestiţ nejen v rámci 

Moravskoslezského kraje, ale i celé republiky. 

3.1.5 Historický vývoj Fakultní nemocnice Ostrava 

Tabulka č. 1 

Rok Popis 

1912 Otevření Epidemické nemocnice pro 

Vítkovice -Zábřeh nad Odrou v katastru obce 

Zábřeh nad Odrou. Tento subjekt se později 

stal základem současné Fakultní nemocnice 

Ostrav. 

1929 aţ 1939 V tomto období byla nemocnice rozšířena 

výstavnou řady moderních nemocničních 

pavilonů. V roce 1993 bylo například 

otevřeno gynekologicko-porodnické 

oddělení, kde byl zároveň instalován první 

rentgenový přístroj v nemocnici. V roce 

1935 byl zprovozněn interní pavilon, který 

měl jako první v republice k dispozici EKG 

pracoviště. 

11942 aţ 1945 Nemocnice slouţila jako německý vojenský 

lazaret. Po náletu ke konci 2. světové války 

byla z velké části zničena. 

1992 Vznik nemocnice fakultního typu ve třetím 

největším městě České republiky byl 

výsledkem mnohaletého úsilí zdravotnických 

pracovníků a Ostravské univerzity o 

vytvoření vrcholového odborně-

vzdělávacího zařízení v regionu severní 

Moravy a Slezska. 
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1994 Otevření nového lůţkového monobloku. 

2001 Koncem roku 2001 byl samostatně uveden 

do provozu pavilon porodnicko-

gynekologické kliniky. 

2005  Po přestěhování Ústavu soudního lékařství 

v roce 2005 byla Fakultní nemocnice 

s poliklinikou Ostrava se sídlem v Porubě 

kompletní. 

2006 Název Fakultní nemocnice Ostrava s novou 

podobou znaku přijímá nemocnice v roce 

2006. 

Současnost 
Základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou zdravotní péči ve Fakultní 

nemocnici Ostrava zajišťuje 40 klinik, 

oddělení, center, laboratoří, ústavů a 

nemocniční lékárna. 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.6 Medicínská pracoviště 

Komplexnost nabízených sluţeb staví Fakultní nemocnice Ostrava na úplný vrchol 

pyramidy medicínské péče v Moravskoslezském kraji. 

Interní obory 

Interní klinika, klinika dětské neurologie, klinika dětského lékařství, klinika 

pracovního a preventivního lékařství, klinika léčebné rehabilitace, klinika infekčního 

lékařství, klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění, neurologická klinika, klinika 

onkologická, oddělení koţní, oddělení neonatologie, oddělení psychiatrické, léčebna pro 

dlouhodobě nemocné Klokočov. 
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Chirurgické obory 

Anesteziologicko-resuscitační klinika, chirurgická klinika, otorinolaryngologická 

klinika, klinika ústní a obličejové chirurgie, neurochirurgická klinika, oční klinika, 

porodnicko-gynekologická klinika, kardiochirurgické centrum, centrum plastické chirurgie a 

chirurgie ruky, popáleninové centrum, transplantační centrum, traumatologické centrum, 

oddělení centrálního příjmu, oddělení operačního sálu, oddělení ortopedické, oddělení 

urologie, oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. 

Obory komplementu 

Klinika nukleární medicíny, ústav klinické biochemie, ústav klinické farmakologie, 

ústav klinické hematologie, ústav patologie, ústav radiodiagnostický, ústav soudního 

lékařství, krevní centrum, oddělení lékařské genetiky. 

3.1.7 Investice do zdraví 

Fakultní nemocnice Ostrava poskytuje špičkovou komplexní péči na nejvyšší moţné 

úrovni. Typickými znaky Fakultní nemocnice jsou komplexnost a multi oborová spolupráce. 

Ke stěţejním bodům patří oblast urgentní medicíny a traumatologický program. 

Traumatologické centrum FN Ostrava, jehoţ hlavním úkolem je zajištění ošetřování těţkých 

úrazů z celé spádové oblasti Moravskoslezského kraje, poskytuje úplné mezioborové odborné 

ošetření a je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou. Heliport umoţňuje letecké 

záchranné sluţbě rychle a bezpečně přepravit do FN Ostrava těţce nebo kriticky nemocné 

pacienty z rozsáhlého území. Plynulé navázání nemocniční péče, na péči poskytovanou 

leteckou a rychlou záchrannou sluţbou, je dáno nepřetrţitou a vysoce odbornou činností 

urgentního příjmu, který úzce spolupracuje, se všemi odděleními a klinikami FN Ostrava a 

jehoţ úkolem je přijímání pacientů ve stavu ţivotu nebezpečném. Nezbytným prvkem péče o 

těţce nemocné pacienty je 179 lůţek intenzivní péče. V popředí pozornosti stojí péče o 

onkologicky nemocné pacienty. Na tomto programu se podílí bezmála 10 klinik, oddělení a 

ústavů FNO. Onkologická klinika je stěţejním článkem v této oblasti, je lídrem léčby 

onkologických onemocnění v Moravskoslezském kraji a patří mezi 13 špičkových pracovišť 

v České republice, která mají statut komplexního onkologického centra. K dispozici jsou zde 

nejmodernější lineární urychlovače, lineární urychlovač Elektra Precise, který umoţňuje 

takzvanou radioterapii s modulovanou intenzitou, a urychlovač Elektra Synergy s radioterapií 

řízenou obrazem. 
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3.1.8 Špičkové vybavení 

Radiodiagnostický ústav FNO patří mezi nejlépe vybavená radiologická pracoviště 

v České republice. Důkazem je moderní Tomograf Somatom Definition AS+ 128, který patří 

k nejmodernějším CT přístrojům pouţívaných ve střední a východní Evropě. Pro tento 

přístroj, který FNO instalovala jako vůbec první v České republice, je charakteristická 

rychlost vyšetření, prostorové rozlišení, silný výkon i neuvěřitelný objem snímaných dat. 

K magnetické rezonanci slouţí Magnetom Avanto 1,5 T, který ve své kategorii patří mezi 

nejsilnější v České republice. Pacientům přináší větší komfort při vyšetření, klinikům výrazně 

kvalitnější obraz a radiologům moţnost zavedení nových způsobů vyšetření prakticky všech 

oblastí lidského těla. Vynikající výsledky v léčbě pacientů má Popáleninové centrum FNO, 

jedno ze tří center na území ČR. Zajišťuje komplexní péči o popálené pacienty jak 

z Moravskoslezského regionu, tak Zlínského a Olomouckého i z ostatních částí republiky. 

Oddělení operačních sálů tvoří komplex 15 klimatizovaných a moderně vybavených 

operačních sálů. Ročně je zde provedeno více neţ 15 tisíc operačních výkonů. 

3.1.9 Kvalitní péče 

Porodnicko-gynekologická klinika FNO je jedním z 12 perinatologických center v ČR 

a podílí se spolu s neonatologickým oddělením na komplexním programu péče o matku a dítě. 

Ročně se zde narodí více neţ 2 tisíce dětí. Péče o dětské pacienty je soustřeďována v dětském 

pavilonu, kde je poskytována jak standardní péče, tak intenzivní péče, včetně péče o dětské 

hematoonkologické pacienty. V rámci péče o dětské pacienty nabízíme nejširší spektrum 

pediatrických subspecializací v rámci Moravskoslezského kraje. 

3.1.10 Specializovaná léčba 

Transplantační centrum FNO je od roku 1992 jedním ze 7 transplantačních center se 

specializací na transplantaci ledviny. Za dobu své existence provedlo jiţ stovky transplantací 

ledviny. Odběry ledviny od ţijících dárců jsou prováděny nejmodernějšími laparoskopickými 

metodami. Kardiochirurgické centrum společně s Kardiologickým oddělením Interní kliniky 

FNO je jiţ tradičně jedním z pilířů poskytování zdravotní péče o pacienty s onemocněním 

srdce v regionu. 
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3.1.11 Vysoká úroveň 

Krevní centrum FNO patří mezi největší zařízení transfúzního lékařství v ČR. Provádí 

se zde aţ 22 tisíc odběrů krve, přes 20 tisíc odběrů krevní plazmy a 700 odběrů krevních 

destiček ročně. Fakultní nemocnice Ostrava disponuje moderním odběrovým centrem 

s kapacitou aţ 300 odběrů denně. Centrální odběrová místnost je jednou ze základních částí 

konsolidovaných laboratorních provozů. FNO velmi úzce spolupracuje s Ostravskou 

univerzitou i s jinými vysokými školami nejen na území Moravskoslezského kraje. Lékárna 

v areálu nemocnice má dvě místa určená pro výdej léků na recepty a dvě pro doplňkový 

prodej a výdej zdravotnického materiálu. Lékárna zajišťuje lékárenské sluţby jak pro vlastní 

kliniky a oddělení, tak pro pacienty 24 hodin denně. Sluţby poskytované pacientům i 

návštěvníkům areálu se netýkají jen zdravotnické péče. 

 

3.2 Charakteristika podniku Deutsche Post DHL 

 

3.2.1 Základní údaje 

 

Název a adresa: DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 

 nám. Sv. Čecha 3/516   

 702 00 Ostrava- Přívoz  

Identifikační údaje: IČ: 25683446 

 DIČ: CZ25683446 

Kontakt: Tel: 840 103 000 

 Email: prginfo@dhl.com 

mailto:prginfo@dhl.com
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DHL je globálním lídrem na trhu v odvětví logistiky. 

3.2.2 Obchodní divize DHL 

Díky svým odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem nabízí zákazníkům vysoce 

kvalitní sluţby nejen v oblastech expresní, námořní, letecké, silniční a ţelezniční dopravy, ale 

také ve smluvní logistice na poli mezinárodních poštovních sluţeb. Světová síť Deutsche Post 

DHL pokrývá více neţ 220 zemí a teritorií, ve kterých 300 000 zaměstnanců celosvětově 

poskytuje zákazníkům standardizované produkty a na míru uzpůsobená řešení opírající se o 

detailní znalosti lokálních trhů. DHL si je plně vědoma své společenské odpovědnosti, proto 

společnost aktivně přistupuje k podpoře vzdělávání a pomoci při zmírňování následků 

ţivelných pohrom a ochraně klimatu. DHL je součástí světově poštovní a logistické skupiny 

Deutsche Post DHL. V roce 2009 příjmy společnosti převýšily 46 miliard euro. Aby byly 

vţdy splněny veškeré poţadavky neoptimální přepravní řešení v nejvyšší kvalitě, DHL nabízí 

své sluţby pod čtyřmi specializovanými divizemi: 

 Express, 

 Global Forwarding, Freight, 

 Supply Chain,  

 Mail. 

3.2.3 Portrét společnosti DHL 

DHL je součástí přední světové logistické skupiny Deutsche Post DHL. Nabízí 

integrované sluţby a upravená řešení zaměřená na zákazníka pro řízení pohybu a přepravy 

dopisů, zboţí a informací.  
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DHL: čtyři divize – jedna značka – jeden dodavatel – všechna Vaše řešení. DHL se 

skládá ze čtyř divizí. Tyto segmenty fungují pod vedením vlastních divizních centrál. Funkci 

vedení skupiny zastává centrála společnosti. Interní sluţby, které podporují celou skupinu, 

například finanční oddělení, provoz, IT a nákup, centralizovali. Tato konsolidace jim 

umoţňuje zvýšit flexibilitu jejich společností, zlepšit kvalitu sluţeb a vyuţít úspor z rozsahu a 

nákladů. 

3.2.4 Historický vývoj společnosti DHL 

Společnost zaloţili v San Francisku před více neţ 40 lety tři talentovaní podnikatelé- 

Adrian Dalsey, Larry Hillblom a Robert Lynn. DHL rostla kontinuálně fenomenální rychlostí. 

Dnes představuje globálního lídra na trhu mezinárodní expresní přepravy a logistiky. Svou 

budoucnost začala budovat v roce 1969 drobnými krůčky, a to osobním leteckým 

doručováním průvodních dokumentů ze San Franciska do Honolulu. Léta běţela a síť DHL se 

rozrostla ještě více, aţ postupně dosáhla na nové zákazníky v kaţdém koutu světa. Zároveň se 

vyvíjel i trh a stal se mnohem sloţitější, takţe se DHL musela přizpůsobit, aby uspokojovala 

měnící se potřeby zákazníků na globální i lokální úrovni. Dnes spojuje více neţ 220 zemí a 

území po celém světě. Také nabízí bezkonkurenční znalosti a zkušenosti v oblasti expresní, 

letecké a námořní nákladní přepravě, pozemní přepravě, smluvní logistice i v mezinárodních 

poštovních sluţbách. Od roku 1969 se přístup a nadšení nezměnily. Úspěch vţdy vycházel 

z poskytování vynikajících sluţeb zákazníkům. Protoţe se nikdy nespokojili s dosaţenými 

výsledky, stala se z DHL značka uznávaná pro svůj osobní zájem, proaktivní řešení a sílu 

lokálních znalostí. Základním kamenem tohoto úspěchu jsou zaměstnanci, kteří se zaměřují 

na potřeby zákazníků a poskytují individuálně přizpůsobená řešení. 

Tabulka č. 2 

Rok Popis 

1969 Zaloţení společnosti DHL v San Francisku 

třemi podnikateli. 

1971 DHL rychle rozšiřuje svou síť expresních 

sluţeb a stává se důvěryhodným partnerem 

mnoha společností. Rozšíření na Dálný 
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Východ a pobřeţí Pacifiku. 

1972 Zavedení poskytování sluţeb v Japonsku, 

Hongkongu, Singapuru a Austrálii. 

1974 První pobočka v Británii byla otevřena 

v Londýně. V tuto dobu má 3052 zákazníků 

a 314 zaměstnanců na různých místech světa. 

1976-1978 Spouští provoz na Středním Východě, 

v Latinské Americe a v Africe, rozšiřuje se 

tedy do tří hlavních regionů. 

1977 Ve Frankfurtu byla otevřena první německá 

pobočka DHL. 

1979 Rozšiřuje své sluţby na doručování balíků. 

Aţ do této doby byla k dispozici pouze 

přeprava dokumentů.  

1983 DHL je prvním leteckým expresním 

přepravcem, který obsluhuje 

východoevropské země. V americkém 

Cincinnati se otevírá mezinárodní distribuční 

centrum (HUB). 

1985 V Bruselu byl otevřen nejmodernější HUB. 

Kaţdou noc se zde zpracuje více neţ 165 000 

zásilek. 

1986 Vstupuje do společného podniku s Čínskou 

lidově demokratickou republikou a stává se 

první expresní společností, která aktivně 

funguje v Číně. 

1990 Vstupuje do strategického partnerství se 

společnostmi Lufthansa, Japan Airlines a 



47 

 

 Nissho Iwai. 

1991 Stává se první mezinárodní expresní 

společností, která obnovila sluţby v Kuvajtu 

po válce v Zálivu. 

1993 Investuje 60 milionů dolarů do nového 

HUBu v Bahrajnu. 

1998 Deutsche Post, se stává akcionářem 

společnosti DHL. V Kuala Lumpur se otevírá 

významná centrála IT. 

1999 DHL Worldwide Express investuje více neţ 

1 miliardu EUR do nového, moderního 

leteckého parku pro evropskou a africkou síť. 

Nakupuje 34 nových letadel Boeing 757SF 

cargo: tato letadla sniţují úroveň hluku o 

77% a emise CO2 o 13% ve srovnání 

s předchozími letadly B737F, které byly 

nahrazeny. 

2002 Dne 1. ledna se společnost Deutsche Post 

World Net stává hlavním akcionářem DHL. 

Do konce roku je dokončena transakce 

převodu stoprocentního vlastnictví. Síť se 

rozšiřuje do Asie: v říjnu vstupuje DHL do 

společného podniku se společností Cathay 

Pacific v oblasti expresní letecké nákladní 

přepravy. V americkém Scottsdale, se otevírá 

nová globální centrála IT. 

2003 Zvyšuje podíl se společností Sinotrans na 5% 

a stává se tak největším strategickým 

investorem v této společnosti. Aktuální 
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strukturu značek skupiny vytvářejí Deutsche 

Post, DHL a Postbank. DHL funguje jako 

exkluzivní značka pro všechny činnosti 

v oblasti expresní přepravy a logistiky. DHL 

mění své firemní barvy z červené a bílé na 

ţlutou a červenou. V dubnu začíná změna 

vzhledu všech vizuálních vyobrazení barev a 

log společnosti na vozidlech, balících 

materiálech a budovách po celém světě. Po 

nákupu společnosti Airborne Express se 

DHL stává třetím největším dodavatelem 

expresních sluţeb v USA. Díky pozemní 

přepravní síti společnosti Airborne 

překlenula DHL největší mezeru ve své síti 

na amerických kontinentech. Říjen přinesl 

spuštění pětiletého investičního programu 

v Číně: DHL významně rozšiřuje své 

kapacity díky investici 200 miliónů dolarů. 

2004 V Praze se otevírá nová globální centrála IT. 

Nahrazuje pracoviště v Londýně. DHL se 

stává novou značkou pro veškerou 

mezinárodní poštu posílanou pod hlavičkou 

Deutsche Post. Asi 4000 zaměstnanců po 

celém světě pracují pro DHL Global Mail. 

Nákup 68% podílu ve společnosti Blue Dart, 

přední indické kurýrní společností zabývající 

se integrovanou leteckou expresní distribucí 

balíků.  

2004/2005 Bezprostředně po tsunami v Jiţní Asii 

reaguje DHL, která má v postiţeném regionu 

více neţ 40 poboček, na ţádosti vlády a 

organizací.  Skupina pomáhá bezplatnými 
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lety s výpomocí, pozemní přepravou i 

peněţními dary. Zaměstnanci DHL z celého 

světa zahajují donátorskou kampaň. Vznikají 

Týmy DHL Disaster Response Teams 

(DRT), které podporují OSN a snahy 

mezinárodních komunit o odstraňování 

následků náhlých přírodních katastrof. 

2005 V srpnu představuje nové firemní oblečení. 

Během následujících devíti měsíců 110 000 

DHL zaměstnanců ve více neţ 200 zemích a 

územích dostávají nové uniformy. DHL 

přepraví více neţ 1,4 miliónů oděvů. Návrhy 

se testovaly prostřednictvím pohovorů a 

rozsáhlých zkoušek se 3600 řidiči a kurýry. 

V prosinci kupuje Deutsche Post World Net 

za 5,5 miliardy EUR britskou logistickou 

korporaci Exel. Pro Exel pracuje zhruba 

111000 zaměstnanců ve 135 zemích. Exel 

nabízí především přepravu a logistická řešení 

klíčovým zákazníkům. První polovinu roku 

2005 uzavřela společnost 55% nárůstem 

zisku na 172 miliónů liber . 

2007 Nedaleko Bonnu se otevírá Centrum inovací 

DHL. Nejmodernější centrum výzkumu a 

vývoje, jehoţ cílem je vyvíjet nové, vysoce 

inovativní a prodejné produkty na základě 

logistických trendů budoucnosti. Projekty se 

realizují prostřednictvím inovativních 

partnerství mezi společnostmi a výzkumnými 

partnerstvími. 

2008 DHL otevírá nový, moderní evropský letecký 
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HUB na letišti Lipsko/Halle v Německu. 

Tento HUB, jedna z největších staveb 

v Evropě, rozšiřuje mezinárodní síť DHL a 

nabízí lepší konektivitu na globální 

rozvíjející se trhy a umoţňuje DHL celkově 

zlepšit sluţby zákazníkům. 

2009 Skupina prezentuje svou Strategie 2015 a je 

přejmenována na Deutsche Post DHL. Vizí 

Strategie 2015 je, aby se DHL stala 

„Logistickou společností pro svět“ díky 

výsledkům a respektu, zjednodušení ţivota 

zákazníků a zajištění příspěvku k rozvoji 

světa. Zakládá se nová organizační jednotka 

s názvem „DHL Solutions & Innovation“ 

jako hnací motor pro inovativní logistická 

řešení. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.5 Divize Express 

DHL Express je lídrem na globálním trhu mezinárodních expresních sluţeb. Sektor 

expresních sluţeb je jedním z hlavních hybatelů globálního obchodu a jsou v té největší 

pozici, kdy mohou skutečnosti vyuţít prostřednictvím sluţeb, které splňují poţadavky 

zákazníků na lokální i mezinárodní přepravu, a to kdekoliv na světě. Divize express má 

100 000 zaměstnanců v celém světě. Vytvořili zde takové prostředí, kde lidé rádi spolu 

pracují, prostředí, které podporuje osobní vztahy se zákazníky a celkový úspěch společnosti. 

Prostřednictvím sítě, která poskýtá více neţ 220 zemí a území a více neţ 120 000 destinací, 

poskytují kurýrní a expresní přepravu společnostem i jednotlivcům. Ať uţ jde o dokumenty 

nebo balíky, sluţby typu Same Day, Time Definite, nebo Day Definite, DHL Express má, to 

co zákazník hledá. 
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3.2.6 Divize Global Forwarding, Freight  

Patří mezi přední světové dodavatel sluţeb v oblasti letecké a námořní nákladní 

dopravy, ale také pozemní přepravy po celé Evropě. Tyto divize sdílejí společný obchodní 

model bez přímého vlastnictví dopravních prostředků. Tyto divize jménem svých zákazníků 

řídí přepravní kapacity pozemních, leteckých a námořních dopravců a jsou vysoce flexibilní 

při přizpůsobování provozních procedur konkrétním potřebám zákazníka. Sluţby zahrnují 

zajištění kompletního logistického řešení. Divize DHL Global Forwarding je globálním 

lídrem na trhu letecké a námořní nákladní přepravy. Přepravují zboţí do dohodnutých 

destinací v konkrétní dobu dle poţadavků zákazníka a za dohodnutou cenu a přitom nabízí na 

míru šitá řešení v rámci významných logistických projektů a rovněţ poskytuje kompletní 

celní sluţby. 

3.2.7 Divize Supply Chain 

Pro přední společnosti na trzích ve více neţ 50 zemích navrhuje a zavádí řešení 

dodavatelských řetězců a podniková informační řešení upravená v souladu s jejich poţadavky. 

Zaměstnanci této divize do řešení pro dodavatelské řetězce předních světových firem vnášejí 

globální pohled, znalost trhu a disciplinovaný přístup. Smluvní logistika tzv. „fulfillment“ 

sluţby a přepravní sluţby firmám pomáhají dosahovat vyšší produktivity, efektivity a 

konkurenceschopnosti. Podnikatelské potřeby zákazníka jsou vţdy v centru jejich zájmu- od 

analýzy stávající situace aţ po programy trvalého zlepšování. DHL Supply Chain má jakoţto 

největší světový specialista, na logistické sluţby, eminentní zájem na: 

 Zajištění udrţitelné konkurenční výhody pro zákazníky díky rychlejšímu a 

hospodárnějšímu dodávání jejích produktů na trh.  

 Poskytování škály oborově specifických řešení v celém dodavatelském řetězci. 

 Vyuţívání znalostí oboru i dodavatelského řetězce k transformaci poţadavků 

formulovaných zákazníky do flexibilních řešení, která jsou jasnou odpovědí pro jejich 

výzvy. 

 Zajišťování trvale vynikajícího provozu. 
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3.2.8 Divize Global Mail 

Divize Global Mail je expertem společnosti DHL v poskytování sluţeb na míru šitých 

řešení přepravy dokumentů i zboţí v sektoru B2C. Nabízejí: 

 Komplexní systém řešení pro mezinárodní poštu a přepravu balíků. 

 Vnitrostátní přeprava a poštovní sluţby na klíčové ekonomické trhy na celé planetě. 

 Přímá spojení s klienty ve více neţ 200 zemích. 

Mají jednu z největších doručovacích sítí na světě, která zahrnuje asi 100 poboček a 40 

výrobních středisek na pěti kontinentech a má jediný cíl: naprostou spokojenost zákazníka.  

3.2.9 Společenská odpovědnost firmy DHL 

Společenská odpovědnost firmy DHL je klíčovým elementem podnikové strategie. 

Jednat odpovědně jako společnost znamená chovat se s respektem a udrţitelně 

k zaměstnancům, ţivotnímu prostředí, zájmům společnosti a kapitálu, který jim byl svěřen. 

Filosofie CSR se týká dlouhodobého rozvoje společnosti, etiky a morálky, ţivotního prostředí 

a nadějí současných i budoucích generací. I kdyţ ve své podstatě je CSR o uspokojování 

potřeb všech zainteresovaných stran, postup by měl vţdy začít podrobným zkoumáním sebe 

sama. V jiných oblastech spolupracují s českou nadací na ochranu ţivotního prostředí Nadace 

Partnerství a vládní agenturou Czech Trade. Zúčastňují se konferencí, seminářů a diskuzí u 

kulatého stolu a zavádí vlastní environmentální, sociální a ekonomické projekty.  

3.2.10 Aktivní odpovědnost – Utváření udrţitelné budoucnosti 

Pod mottem „Aktivní odpovědnost“ vyvinuli globální strategii pro realizaci 

společenské firemní odpovědnosti. Tato strategie definuje jejich záměry, pomocí kterých 

plánují pozitivně utvořenou budoucnost. Závazek je zaměřený na ochranu ţivotního prostředí, 

zvládání katastrof a vzdělání a je formulovaný ve třech firemních programech: Go Green, Go 

Help a Go Teach. 

3.2.11 Go Green 

Sluţba minimalizuje dopad činnosti na ţivotní prostředí tím, ţe pouţívají zdroje 

odpovědně. Jsou první globální logistickou společností, která si stanovila vyčíslitelné 

efektivní cíle vztahující se CO2. Pomocí takových opatření jako je efektivnější přeprava, 
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optimalizované plánování, alternativní zdroje energie a inovativní technologie plánují 

zlepšení jejich energetické efektivnosti o 30% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2007. 

3.2.12 Go Help 

Společně s partnery usilují o zlepšení ţivotních podmínek lidí. Jejich klíčová 

logistická kvalifikace pomáhá při dosaţení těchto cílů. V partnerské spolupráci s Organizací 

spojených národů poskytují efektivní nouzovou pomoc v oblastech postiţených přírodními 

pohromami. Kromě toho také organizují výcvikové programy v rizikových regionech 

k přípravě na logistické v případě nouzových situací. Společně s Dětským fondem Organizace 

spojených národů (UNICEF) zaloţili partnerství ke sníţení dětské úmrtnosti. 

3.2.13 Go Teach 

Program reflektuje závazek k lepšímu vzdělávání a rovných moţností vzdělávat se. 

Vzdělání je nezbytným předpokladem sociálního pokroku. Proto podporují a vyvíjejí 

iniciativy, které pomáhají jednotlivcům v jejich rozvoji a rozšiřují jejich paletu dovedností. 
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4 Praktická část 

 

V této části diplomové práce se zabývám postupem výběrového řízení u obou uvedených 

firem. Pouţila jsem interní předpisy obou firem, také popíši osobní pohovor, kterého jsem se 

zúčastnila ve společnosti DHL Express.  

4.1 Postup výběrového řízení společnosti DHL Express (Czech Republic) 

s.r.o. 

 

4.1.1 Přijímání nových zaměstnanců 

Přijímání nových zaměstnanců, vedení interních výběrových řízení jsou v kompetenci 

personálního manaţera, specialisty náboru ve spolupráci s vedoucím pracovníkem, jehoţ se 

obsazení pozice v rámci oddělení týká. Zpracování personální agendy zaměstnance je 

v kompetenci personálních referentů ve spolupráci s příslušným vedoucím pracovníkem.  

Volná pracovní místa společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. se přednostně 

nabízí vlastním zaměstnancům, pokud splňují poţadovanou kvalifikaci, dovednosti a znalosti 

a aţ poté se přistupuje k náboru zvenčí.  

Noví zaměstnanci jsou přijímáni buď na uvolněná pracovní místa, nebo na nově 

vytvořená pracovní místa. 

4.1.2 Ţádost o obsazení / zřízení pracovního místa 

Formulář „ţádost o obsazení / zřízení pracovního místa“ vedoucí zaměstnanci 

zpracovávají pouze v případě potřeby schválení znovu obsazení místa v případě obsazení 

nového pracovního místa. 

Jeho vyplnění a schválení není zapotřebí v případech:  

a) při obsazování pozice, kterou opustil zaměstnanec ve zkušební době (platí 

původní justifikace) 

b) při hlášení změny názvu pozice, úvazku nebo platu. 
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Vedoucí zaměstnanec formulář vyplní a podepíše, zajistí podpis příslušného člena 

boardu a poté posílá k rukám personálního manaţera, který si vyţádá finální souhlas 

generálního ředitele. O schválení je informován personálním manaţerem příslušný vedoucí 

zaměstnanec a specialista náboru a začíná výběr vhodného zaměstnance. 

4.1.3 Postup schvalování pracovního místa: 

 

     

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Proces vyhledávání vhodného uchazeče 

Postup podléhá pravidlům v pořadí, ve kterém jsou níţe uvedeny: 

 Komunikace uvnitř firmy- nabídka se zveřejní na intranetových stránkách HR a  

e-mailem, kde se uvádí: 

a) Informace o uvolněném / novém místě 

b) Zdůvodnění nabídky volného místa 

c) Odkaz na interní nabídku volného místa 

 Interní nabídka- zájemci mají moţnost se přihlásit, pokud splňují předpoklady 

uvedené dále. 

0 krok – 

Potřeba 

obsazení 

vhodného 

místa. 

1 krok 

„žádost“ – 

vedoucí 

pracovník 

vyplní 

Žádost o 

obsazení 

pracovního 

místa. 

2 krok 

„schválení

“ – 

Vedoucí, 

nebo přímý 

nadřízený 

zajistí 

podpis 

příslušnéh

o člena 

boardu. 

3 krok 

„Zpracová

ní HR“ – 

kontrola, 

zajištění 

podpisů 

v návaznos

ti na 

zařazení 

pozice. 

4 krok 

„Spuštění 

výběrovéh

o procesu“  
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 S kaţdým interním uchazečem provede zástupce oddělení HR procesů pohovor, pokud 

ten neproběhl v posledních šesti měsících. Vedoucí pracovník by se měl účastnit všech 

pohovorů s interními kandidáty, popř. vţdy s těmi nejúspěšnějšími ve druhém kole. 

 Vedoucí zaměstnanec můţe po předchozí konzultaci s oddělením HR procesů obsadit 

volné místo interním zaměstnancem, který splňuje poţadavky volného místa, pracuje 

na daném oddělení a byl na toto místo dlouhodobě připravován. 

 Externí nabídka- zveřejňuje se vţdy za předpokladu, ţe není vybrán vhodný kandidát 

interní, zdroje uchazečů se volí v závislosti na poţadovaném profilu kandidátů. 

 Komunikace uvnitř firmy – v případě obsazení volného místa v lokálním 

managementu, posílá příslušný vedoucí pracovník informační e-mail na všechny 

zaměstnance o výsledku výběrového řízení, který obsahuje tyto údaje: 

a) Jméno a přímení vybraného kandidáta (interního nebo externího) 

b) Datum, od kdy bude nový zaměstnanec pozici vykonávat 

c) Poděkování nahrazovanému zaměstnanci se stručným zhodnocením jeho 

kariéry u DHL 

d) V případě kandidáta interního informaci o tom, kdo jej nahradí na stávající 

pozici se stručným zhodnocením jeho profesní kariéry 

4.1.5 Obsazování pracovních míst interními kandidáty 

Interní inzerát popisuje pracovní místo (náplň práce, místo výkonu práce a poţadavky 

pro úspěšné přijetí na volnou pozici), o které se mohou ucházet zaměstnanci na jakékoliv 

pozici a pracovišti. Často je vypisován v podobě profilu role s uvedením termínu uzávěrky 

přihlášek a s informací o vzniku volného pracovního místa. 

Zaměstnanci mohou poslat přihlášku k internímu výběrovému řízení, a to do termínu 

uvedeném v interní nabídce volného pracovního místa. Součástí přihlášky je strukturovaný 

ţivotopis. 
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4.1.5.1 Podmínky přihlášení se interních kandidátů na nabízené místo:  

a) Zaměstnanci na jiných neţ manaţerských pozicích se mohou hlásit nejdříve po 1 roce 

pracovního poměru u firmy 

b) Zaměstnanci na manaţerské úrovni nejdříve po 2 letech pracovního poměru u firmy 

c) Zaměstnanci mají povinnost vţdy informovat stávajícího nadřízeného o své přihlášce 

do interního výběrového řízení 

d) Interní kandidát vţdy posílá v případě zájmu o volné pracovní místo svůj ţivotopis a 

vyplňuje „dotazník interního kandidáta“ 

Výjimky v bodech a) a b) je potřeba vţdy komunikovat s personálním manaţerem. 

Výsledek interního výběrového řízení bude uchazečům sdělen do 10 dnů od jeho konání, či 

dle dohody na závěr pohovoru. 

Vţdy platí pravidlo zachování důvěrnosti. 

Při případném neúspěchu u výběrového řízení a zájmu zaměstnance bude zachováno 

stávající pracovní zařazení bez negativního dopadu. 

4.1.6 Obsazování pracovních míst z veřejných zdrojů 

V praxi znamená vyuţití následujících zdrojů- doporučení stávajícími zaměstnanci, 

vyuţití databáze uchazečů, spolupráce s úřady práce, spolupráce se vzdělávacími institucemi, 

inzerce v tisku a v rádiích, internetové pracovní portály, firemní internetové stránky, 

personální agentury atd. 

A. Databáze uchazečů 

Databáze je vytvořena z uchazečů, kteří se o práci ve společnosti ucházeli jiţ 

dříve a nebyli přijati nebo náhodně oslovili společnost bez zájmu o konkrétní aktuální 

nabídku. Podmínkou zařazení do databáze je podepsaný souhlas s uchováním 

osobních dat, který platí po dobu pěti let. 
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B. Internet 

Vyuţívání internetu, jako zdroje vhodných uchazečů zajišťuje na základě 

poţadavku ze strany vedoucích zaměstnanců oddělení HR procesů, a to dvěma 

způsoby: 

 Zveřejňováním inzerátů na pracovních portálech 

 Procházením internetových databází obsahujících ţivotopisy uchazečů 

Oddělení HR procesů aktivně vyhledává vhodné uchazeče, shromaţďuje jejich 

ţivotopisy a provádí před výběr podle stanovených poţadavků. Informace o takto 

vybraných uchazečích předává příslušnému vedoucímu zaměstnanci. 

C. Spolupráce s úřady práce  

Spolupráci s úřady práce zajišťuje personální manaţer a specialista náboru. 

Výhodou spolupráce s úřady práce je to, ţe samy zajišťují potřebné informace o 

uchazeči, samy mohou zajistit před výběr apod. V některých případech můţe 

zaměstnavatel získat i příspěvek na úhradu nákladů spojenou se zaměstnáním určitého 

zaměstnance (např. absolventi, osoby se změněnou pracovní schopností nebo 

v předem definovaných regionech). 

UPOZORNĚNÍ: 

V souvislosti s nově zřízeným a ihned neobsazeným pracovním místem je třeba 

připomenout povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 35, zákona č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění: „Zaměstnavatel je povinen do 10 

kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich 

charakteristiku (§ 37) a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit 

obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově uvolněná nebo 

vytvořená pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je 

hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta pro oznámení 

počíná běţet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního 

místa.“ Nahlášení volných pracovních míst lze na příslušném úřadu práce provést 

telefonicky, písemně, faxem nebo osobní návštěvou. Pro zavedení do registru volných 

pracovních míst vyţadují úřady práce následující údaje: 
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 Identifikační údaje zaměstnavatele 

 Základní charakteristiku pracovního místa (určení druhu práce a místa výkonu 

práce, předpoklady a poţadavky stanovené pro zastávání pracovního místa) 

 Základní informace o pracovních a mzdových podmínkách 

 Informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se 

zdravotním postiţením 

 Informaci o tom, zda se jedná o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a 

jeho předpokládanou délku 

 Evidence můţe dále obsahovat zejména informace o moţnostech ubytování, 

dojíţdění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel poţaduje 

zveřejnit 

D. Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Pro vyuţití tohoto zdroje je nezbytná předchozí dohoda s oddělením HR 

procesů, jehoţ zástupce komunikuje se zástupcem vzdělávací instituce. 

Pro začátek je ţádoucí umoţňovat, dle podmínek na jednotlivých pracovištích, konání 

praxí a brigád studentů. Tyto praxe se pak realizují na základě písemné smlouvy mezi 

společností a školou, která řeší podmínky, za kterých praxe probíhá a povinnosti obou 

smluvních stran. 

Kaţdá smlouva musí být zaslána na oddělení HR procesů (do rukou personálního 

manaţera), které zajistí vyjádření právního útvaru a její podpis zaměstnancem. 

E. Inzerce v tisku a dalších médiích 

Inzerci v tisku (i regionálním) zajišťují personální manaţer a specialista náboru 

dle poţadavků na obsazení pracovního místa. Inzerce v tisku podléhá interním 

pravidlům marketingové komunikace. 

Z hlediska uplatňování zásad firemní kultury je zapotřebí prezentovat společnost i při 

získávání nových zaměstnanců jednotlivým grafickým ztvárněním inzerátu. Dále je 
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třeba zdůraznit, ţe dle zásad firemní kultury inzerují v seriózních sdělovacích 

prostředcích, orientovaných na daný region. 

F. Inzerce v rádiích 

Inzerce v rádiích zajišťuje oddělení HR procesů ve spolupráci s útvarem 

firemní komunikace. Inzerce v rádiích umoţňuje při nákladech srovnatelných s inzercí 

v tisku větší počet opakování, a tudíţ osloví poměrně velký počet posluchačů. 

Z hlediska uplatňování zásad firemní kultury je zapotřebí prezentovat společnost 

jednotně i při získávání nových zaměstnanců prostřednictvím inzerce v regionálních 

rádiích. V této oblasti poskytuje informace a rady manaţer marketingové komunikace. 

G. Spolupráce s personálními agenturami 

Spolupráci s personálními agenturami zajišťují personální manaţer a 

specialista náboru dle poţadavků na obsazení pracovního místa. Ve výjimečných 

případech vţdy s vědomím personálního manaţera i vedoucí oddělení. Pokud vedoucí 

zaměstnanec, vyuţije sluţeb personální agentury, bez souhlasu personálního 

manaţera, ponese vzniklé náklady jeho oddělení. 

H. Doporuč svého přítele 

V rámci programu „Doporuč svého přítele“ můţe kaţdý zaměstnanec v řádném 

pracovním poměru (s výjimkou lokálního managementu a zaměstnanců oddělení HR 

procesů) doporučit vhodného kandidáta na volné pracovní místo vyplněním a zasláním 

formuláře.  

4.1.7 Práce s uchazečem o zaměstnání 

4.1.7.1 Předvýběr  

Personální manaţer či specialista náboru provede selekci ţivotopisů, které došly na 

základě zveřejnění nabídky volného místa. Interním uchazečům zašle zástupce 

oddělení HR procesů dotazník, vyţádá si jeho vyplnění a zaslání zpět v určitém 

termínu. Výsledkem předvýběru, je seznam uchazečů, kteří budou pozváni 

k přijímacímu pohovoru. Těmto uchazečům zašle zástupce oddělení HR procesů 

pozvánku, kde je uvedeno datum, místo a čas konání výběrového řízení, popřípadě 
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informuje vybrané uchazeče telefonicky. Uchazečům, kteří nebyli vybráni, zašle 

zdvořilý odmítavý dopis s poděkováním za jejich zájem o práci ve společnosti. 

4.1.7.2 Výběr zaměstnanců 

Cílem výběru zaměstnanců je rozpoznat, který z uchazečů bude nejlépe vyhovovat 

poţadavkům příslušného pracovního místa. 

Při výběru zaměstnanců se vyuţívá v závislosti na obsazovaném pracovním místě 

různých kombinací níţe uvedených metod: 

 Zkoumání dotazníku a ţivotopisu 

 Přijímací pohovor (interview) 

 Prověření referencí 

 Posouzení uvedeného zdravotního stavu 

 Psychologické testování, assessment centra 

 Odborné testování (práce s PC, jazykové znalosti apod.) 

4.1.8 Přijímací pohovor 

Přijímací pohovor je nedílnou a nejdůleţitější součástí výběrového řízení. Kromě 

obecného cíle posoudit pracovní způsobilost a motivaci uchazeče pro obsazované 

pracovní místo, má tři hlavní cíle: 

a) Získat bliţší informace o uchazeči, o jeho pracovních cílech, popřípadě 

verifikovat informace uváděné v písemných dokumentech. 

b) Poskytnout uchazeči informace o společnosti a práci ve společnosti, aby 

uchazeč získal reálnou představu o práci na obsazovaném pracovním místě. 

c) Posoudit osobnost uchazeče (tzn. posoudit chování, komunikační schopnosti, 

projevený zájem apod.) a snaţit se získat odpovědi na otázky: 

 Jak se bude nově přijímaný zaměstnanec schopen přizpůsobit 

pracovnímu a společenskému prostředí společnosti? 
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 Jak zvládne přidělenou práci? 

 Jaký pracovní výkon bude schopen podávat? 

 Jaký je jeho skutečný zájem o práci.? 

 Jaké jsou předpoklady jeho další adaptability a mobility v rámci 

společnosti? 

 Jaké jsou předpoklady jeho dalšího odborného rozvoje? 

Pohovor připravuje, vede a uzavírá specialista náboru, popř. personální 

manaţer. Vedoucí zaměstnanec informuje uchazeče o náplni práce a specifikuje 

poţadavky daného pracovního místa. 

4.2 Postup výběrového řízení společnosti Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Pravidla pro obsazování vedoucích pracovních míst a uskutečňování výběrového řízení 

vyhlášených ředitelem FNO 

Na základě výběrového řízení vyhlášeného ředitelem se obsazují vedoucí pracovní 

místa v přímé řídící působnosti ředitele dle platného organizačního řádu. 

O způsobu obsazování ostatních vedoucích pracovních míst rozhodne příslušný vedoucí 

zaměstnanec, kterému je vedoucí zaměstnanec na obsazovaném vedoucím pracovním místě 

přímo podřízen. Ten má rovněţ právo předloţit návrh na jeho obsazení řediteli, který o 

obsazení vedoucího pracovního místa konkrétní osobou rozhoduje. 

4.2.1 Pravidla pro uskutečňování výběrových řízení: 

1. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa je oznámeno na 

internetových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava (www.fno.cz) a úřední desce 

FNO, popřípadě ve Zdravotnických novinách nebo v regionálním tisku. 

2. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje: 

 Název pracovního místa a název organizačního útvaru, kde je začleněno. 

 Poţadované kvalifikační předpoklady. 

http://www.fno.cz/
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 Adresu a název organizačního útvaru, kterému se doručují přihlášky 

k výběrovému řízení. 

 Termín doručení přihlášek k výběrovému řízení. 

 Přehled dokladů, které je nutno s přihláškou předloţit. 

3. K uskutečňování výběrového řízení jmenuje sedmi člennou výběrovou komisi. 

Členem komise je oprávněn být jeden zástupce z kaţdé odborové organizace působící 

ve FNO. Zástupce stavovské organizace zřízené zákonem je zván na jednání komise 

vybírající kandidáty na obsazení funkce primáře. 

4. Členy komise nemohou být osoby v příbuzenském poměru k uchazečům, přihlášeným 

do výběrového řízení. 

5. Přihláška uchazeče k výběrovému řízení musí obsahovat název pracovního místa a 

útvaru, v němţ je začleněno, datum a vlastnoruční podpis uchazeče. Součástí přihlášky 

jsou níţe uvedené doklady týkající se uchazeče: 

 Vyplněný osobní dotazník. (viz. přílohy) 

 Strukturovaný profesní ţivotopis. 

 Doklady o dosaţeném vzdělání. 

 Platný výpis z rejstříku trestů (tři měsíce od data vydání k datu uzávěrky 

přijímání přihlášek k výběrovému řízení). 

 Čestné prohlášení uchazeče o tom, ţe proti němu není vedeno soudní řízení. 

 Doklad o splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 

Sb. (pro uchazeče na vedoucí pracovní místo v přímé řídící působnosti 

ředitele). 

6. Splňuje-li přihláška tyto uvedené poţadavky a byla-li doručena ve stanoveném 

termínu, je uchazeč pozván na jednání výběrové komise. Nesplňuje-li přihláška 

stanovené poţadavky a uchazeč tyto neodstraní, ani po vyzvání k jejich odstranění ve 

stanovené lhůtě, vrátí se uchazeči jím předloţené doklady s písemným zdůvodněním, 

proč nebyl pozván na jednání výběrové komise.  
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7. Jednání výběrové komise se koná nejpozději do třiceti dní od data ukončení přijímání 

přihlášek k výběrovému řízení. 

8. S přihláškami k výběrovému řízení se mohou členové komise seznámit v průběhu pěti 

pracovních dní před uskutečněním jednání komise. 

9. Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise. 

10. Před zahájením činnosti komise zvolí členové komise nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů předsedu komise, který odpovídá za činnost a za řádný průběh 

jednání komise. 

11. Na úvod jednání komise seznámí předseda komise její členy s obsahem přihlášek 

všech uchazečů, dohodne obsah a způsob uskutečňování pohovoru s pozvanými 

uchazeči a způsob jejich hodnocení. 

12. Při hodnocení uchazečů lze vyuţít i výsledky zjištění psychologických a personálních 

metod (testů). 

13. Uchazeči, kteří byli pozváni k jednání komise a nedostaví se na něj a předem omluví 

svou neúčast, se hodnotí dle jimi dodaných dokladů. 

14. Po ukončení pohovoru s uchazeči stanoví komise tajným hlasováním jejich pořadí dle 

počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy 

komise. O způsobu hlasování se komise dohodne předem s ohledem na počet 

uchazečů. 

15. O průběhu a výsledku jednání komise se vyhotoví zápis, který podepíší předseda a 

všichni přítomní členové komise. Členové komise mohou své připomínky 

k výběrovému řízení vyjádřit písemně a tyto se připojí k zápisu. Zápis musí obsahovat 

jména členů komise, jména vyřazených uchazečů, jména hodnocených uchazečů a 

konečné pořadí uchazečů. 

16. Zápis o průběhu a výsledku jednání komise předá neprodleně po ukončení jednání 

komise její předseda prostřednictvím náměstka ředitele pro personální řízení řediteli. 

Kopii zápisu obdrţí rovněţ členové komise, kteří o něj poţádají. 
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17. Závěry komise, která je poradním orgánem ředitele, mají pouze doporučující 

charakter. O obsazení pracovního místa, na které se uskutečnilo výběrové řízení, 

rozhoduje ředitel. 

18. Výběrové řízení je ukončeno: 

 Rozhodnutím ředitele o obsazení či neobsazení pracovního místa. 

 Nepřihlásí-li se k datu uzávěrky pro podání přihlášek k výběrovému řízení 

ţádný kandidát. 

 Nesplňují-li všichni přihlášení uchazeči stanovené poţadavky a podmínky 

podle výše zmíněného odstavce. 

19. Výběrové řízení je ukončeno vydáním písemného „Rozhodnutí o ukončení 

výběrového řízení“, které schvaluje ředitel a zakládá se do dokumentace 

k výběrovému řízení. Výsledek výběrového řízení se zveřejní ve FNO na úřední desce 

a v nejbliţším vydání Nemocničních listů. 

20.  Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně informováni a jimi 

zaslané dokumenty k výběrovému řízení se jim do 15-ti pracovních dní od ukončení 

výběrového řízení odesílají. 

21. Náklady spojené s organizováním a uskutečňováním výběrového řízení se hradí 

z finančních prostředků FNO. 

22. Účastníci (uchazeči) výběrového řízení si své náklady spojené s výběrovým řízením 

hradí sami. 

23. Vedením agendy k výběrovým řízením dle ustanovení tohoto rozhodnutí, včetně jejího 

uchování a souvisejícími organizačními a realizačními záleţitostmi výběrového řízení, 

je pověřen odbor personální práce a mezd. 
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4.3 Základní kritéria výběru zaměstnanců společnosti DHL 

 

Poţadavky, které klade společnost DHL na uchazeče o zaměstnání, se odvíjejí od 

konkrétní pozice, o kterou jeví uchazeč zájem. Ve většině pozic však můţeme mluvit o 

minimálně ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou, trestní bezúhonnost, 

upřednostňují se zkušenosti z oblasti logistiky, nebo zkušenosti z oblasti pozice, o kterou se 

uchazeč hlásí, dále je například na pozici „dispečera“ velice důleţitá jeho jazyková odbornost, 

hlavním poţadavkem v jazykové znalosti je znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni, 

slovem i písmem. Pokud uchazeč oplývá dobrou znalostí více jazyků, je to bráno jako jeho 

přednost a to pro něj znamená větší naději na úspěch při výběrovém řízení. Toto vše však není 

plně rozhodující. Důleţitou roli na pohovoru (výběrovém řízení) hraje roli také samotné 

vystupování uchazeče, jeho prezentace sama sebe, reakce na otázky, osobní vlastnosti 

uchazeče a také je velice důleţitou částí při rozhodování o uchazeči jeho zkušenosti 

z předchozích zaměstnání, jeho profesní praxe.  

 Pokud se jedná o jiné pozice, například o vyšší manaţerské pozice, jsou kritéria 

výběru vhodného zaměstnance mnohem přísnější. Například zkušenosti s vedením lidí, 

výborná znalost alespoň anglického jazyka podmínkou, prezentační schopnosti, vůdčí 

osobnost, analytické myšlení, schopnost zvládání stresu, aj. vlastnosti, které jsou pro 

manaţerské pozice velice důleţité. 

 

4.4 Základní kritéria výběru zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Poţadavky, které klade Fakultní nemocnice na uchazeče o zaměstnání, se také odvíjí od 

pozice, o jakou se uchazeč zajímá, zda se jedná o zdravotnický personál, či nezdravotnický 

personál. Pokud bychom hovořili o zdravotnickém personálu, je zřejmé, ţe zde jako hlavní 

kritérium při výběru uchazeče hraje roli jeho dosaţené vzdělání z oblasti zdravotnictví. Není 

totiţ moţné, aby uchazeč například o pozici gynekolog, neměl vystudovaný tento obor a 

nebyl na něj specializován, ovšem také například o pozici mzdová účetní se nebude ucházet 

člověk, který nebude odborníkem, nebo mít znalosti v tomto oboru. Je tedy zřejmé, ţe 
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uchazeč by měl jevit zájem o takové pozice, které odpovídají oboru jeho znalostí a 

dosaţeného vzdělání.  

 Mimo vzdělání je kladen důraz na jazykové znalosti, avšak u některých pozic je brán 

pouze za výhodu. Důleţité jsou i osobnostní vlastnosti jako například ochota směnného 

provozu, pracovitost, cílevědomost, vystupování uchazeče, také jeho prezentace a první 

dojem na pohovoru. 

4.5 Metody výběru zaměstnanců ve společnosti DHL 

 

Při volbě metody výběru zaměstnanců, je podstatné jakou pozici chceme obsazovat, 

podle toho volíme nejen metodu výběru, ale také poţadavky na uchazeče. 

Ve společnosti DHL jsem se mohla zúčastnit osobního pohovoru, coţ se pro mou diplomovou 

práci stalo velkým přínosem a mohu tedy popsat jeho průběh: 

 Zkoumání ţivotopisu 

Jako první krok při výběru vhodného kandidáta je zkoumání jeho ţivotopisu a také 

motivačního dopisu, pokud jej uchazeč doloţil. Na jeho základě můţeme rozhodnout, 

zda je uchazeč vhodný, či nikoliv na danou pozici. Ţivotopis slouţí společnosti a tudíţ 

personalistovi, který jej dostane do rukou k získání základních informací o 

uchazečích, a také k vytřídění jednotlivých uchazečů, kteří jsou méně vhodní, či 

nevhodní pro obsazovanou pozici. 

 Telefonické pozvání uchazeče na osobní pohovor 

V této části personalista provede telefonické pozvání na osobní pohovor s uchazečem. 

Dohodnutí termínu setkání a sdělení potřebných informací jako například, kde se 

pohovor bude konat, v jakou hodinu se má dostavit, co vše má uchazeč donést s sebou 

a také případná kontaktní osoba. 

 Osobní pohovor 

S uchazečem, který se na pohovor dostaví  je veden osobní rozhovor, na jehoţ základě 

se personalista a osoby přísedící dozví o něm potřebné informace a odpovědi na 

poloţené otázky. Osobní rozhovor má tyto fáze: 
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- Stručné představení společnosti DHL. 

- Stručné představení pozice, o kterou se uchazeč hlásí. 

- Sebeprezentace uchazeče- v této fázi je uchazeč vyzván ke krátkému 

představení sebe sama. Jeho dosaţeného vzdělání, získaných pracovních 

zkušeností, jazykových znalostí, osobních vlastností a dovedností. V této části 

se velice projeví osobnost a povaha uchazeče, jeho vyjadřovací a prezentační 

schopnosti, jeho průbojnost a nadšení pro poţadovanou pozici. Uchazeč v této 

části pohovoru můţe také projevit svou kreativitu, jak sebe sama představí a 

jak se bude prezentovat. 

- Ověření jazykových znalostí- v této části pohovoru je uchazeč podroben 

ověření, zda opravdu oplývá jazykovými znalostmi, jak uvádí v ţivotopise a 

zda opravdu odpovídá poţadavkům pozice. Probíhá zde rozhovor v cizím 

jazyce. 

- Praktický úkol- v této části pohovoru, například u pozice „dispečer“ je 

uchazeč poţádán o simulaci telefonického rozhovoru. Jsou mu podány 

informace o dodávce zboţí od zákazníka a snaţí se sehnat dopravce pomocí 

telefonu, který náklad dopraví na poţadované místo. 

- Podrobení uchazeče otázkám, které má personalista předem připravené. 

- Moţnost uchazeče o poloţení otázek. 

- Osobní pohovor je u konce. Personalista děkuje za jeho průběh a sděluje 

uchazeči termín rozhodnutí a následující postup v případě jeho výběru na 

danou pozici.  

- Poté se jednotliví účastníci pohovoru radí o rozhodnutí. 

V celém průběhu osobního pohovoru si vedou účastníci pohovoru záznamy a 

poznámky o uchazeči z celého průběhu pohovoru. Na jejich základě a schopnostech 

uchazeče se rozhodují o jeho úspěchu.   

Jakmile je rozhodnuto, který kandidát byl nejlepší, je telefonicky informován o 

výsledku a jsou jemu sděleny další potřebné informace. Kandidáti, kteří nebyli vybráni 



69 

 

na obsazovanou pozici, jsou také telefonicky informováni o výsledku výběrového 

řízení.  Je jim také nabídnuta moţnost, zda chtějí vědět a být obeznámení s důvodem, 

proč právě oni nebyli vybráni. 

4.6 Metody výběru zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Pohovoru ve Fakultní nemocnici Ostrava jsme se nemohla osobně zúčastnit z důvodu 

volení odborné komise, proto zde nemohu uvést detailnější průběh pohovoru, jako u 

společnosti DHL. Firemní struktura pohovoru FNO je tedy popsána výše. 

4.7 Výzkumné šetření 

 

Pro tuto část diplomové práce jsem vytvořila dotazník pro obě firmy týkající se 

pracovních pohovorů a jejich průběhu. Poté jsem poţádala personalisty o rozdání dotazníků 

zaměstnancům. V kaţdé firmě bylo rozdáno 30 dotazníků, které byly vyplněny anonymní 

formou. Dotazník obsahoval 11 otázek: 
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4.7.1 Výzkumné šetření z DHL 

1. Odkud jste se dozvěděli o nabízené práci? 

42 % dotazovaných odpovědělo, ţe se o nabízené práci dozvěděli na stránkách              

společnosti  

28 % z jiných zdrojů 

25 % z úřadu práce  

5 % z inzerce v tisku 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Poskytla Vám organizace vyčerpávající informace o nabízené práci? 

 

63 % dotazovaných odpovědělo na tuto otázku, ţe obdrţeli úplné informace,  

25 % dostačující informace  

            12 % ţe jim jako informace chybělo finanční ohodnocení. 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

3. Z jakého důvodu jste se rozhodl (a) reagovat na nabídku? 

 

50 % dotazovaných odpovědělo, ţe hlavním důvodem, proč reagovali na tuto nabídku 

byla moţnost zaměstnání,  

20 % uvedlo dobré pracovní podmínky a dobré jméno firmy  

10 % uvedlo, jako důvod rozhodnutí práce v regionu. 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Provedl (a) jste přípravu na výběrové řízení? Pokud ano, jakou? 

 

44 % dotazovaných se na pohovor připravilo pomocí ţivotopisu a motivačního dopisu 

33 % si přečetlo a nastudovalo informace o společnosti  

18 % si zjistilo informace od zaměstnanců   

5 % dotazovaných se na pohovor nepřipravovalo vůbec 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. Jak se Vám jevil pracovní pohovor? 

 

59 % dotazovaným se jevil průběh pohovoru jako přátelský  

40 % uvedlo neutrální   

1 % dotazovaných uvedlo, ţe pohovor se jim jevil jako stresující 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 



73 

 

6. Přivítali by jste jinou formu oznámení nabídky práce? 

 

99 % dotazovaných uvedlo, ţe by jinou formu oznámení nabídky práce neuvítali a jen 

1 % uvedlo, ţe by jim vyhovovala informovanost například v MHD 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

7. Jaká byla podle Vás příprava komise na přijímací pohovor? 

 

75 % dotazovaných uvedlo, ţe se komise připravila na pohovor výborně  

25 % dotazovaných uvedlo, ţe příprava byla vyhovující 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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8. Jak Vám vyhovovala forma výběrového řízení? Pokud ne, proč? 

 

65 % dotazovaných odpovědělo na tuto otázku, ţe forma pohovoru byla vyhovující a 

35 % dotazovaných uvedlo, ţe forma pohovoru jim velmi vyhovovala 

   Zdroj: vlastní zpracování 

9. Byl Vám umoţněn dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

 

Všech 100 % dotazovaných uvedlo, ţe obdrţeli dostatečný prostor pro otázky 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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10. Myslíte si, ţe Vám byly pokládány příliš osobní a nevhodné otázky? 

 

99 % dotazovaných odpovědělo na tuto otázku, ţe jim nebyly pokládány nevhodné 

otázky 

1 % se setkalo s otázkou ohledně plánovaného rodičovství 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

11. Vyskytly se nějaké nedostatky ve výběrovém řízení? 

 

86 % dotazovaných uvedlo, ţe se nedostatky nevyskytly  

7 % respondentů uvedlo, ţe obdrţeli neúplné informace  

7 % nevyhovovalo místo konání pohovoru 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7.2 Výzkumné šetření z FNO 

 

1. Odkud jste se dozvěděli o nabízené pozici? 

 

65 % respondentů se dozvědělo o nabízené pozici na stránkách společnosti 

17 % od přátel a rodinných příslušníků 

13 % z úřadu práce  

5 % z inzerce v tisku 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Poskytla Vám organizace vyčerpávající informace o nabízené práci? 

 

63 % dotazovaných odpovědělo na tuto otázku, ţe obdrţeli úplné informace o pozici, 

29 % dostalo dostatečné informace  

8 % uvedlo, ţe jim chyběla informace o nabízeném platu 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

3. Z jakého důvodu jste se rozhodl (a) reagovat na nabídku? 

 

43 % dotazovaných uvedlo, ţe reagovali na nabídku z důvodu zaměstnání 

25 % z důvodu dobrého jména firmy 

20 % kvůli pracovním podmínkám  

12 % z důvodu práce v regionu 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Provedl (a) jste přípravu na výběrové řízení? Pokud ano, jakou? 

 

55 % dotazovaných se na pohovor připravilo pomocí ţivotopisu 

27 % dotazovaných si zjistilo před pohovorem informace o společnosti 

15 % si zjistilo informace od zaměstnanců  

3 % se na pohovor nepřipravovalo vůbec 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

5. Jak se Vám jevil pracovní pohovor? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 56 % dotazovaných, ţe průběh pohovoru byl neutrální 

40 % příjemný  

4 % stresoval průběh pohovoru 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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6. Přivítali by jste jinou formu oznámení nabídky práce? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 44 % respondentů, ţe by jim forma oznámení práce 

vyhovovala 

36 % by uvítalo zveřejnění na pracovních portálech 

30 % by uvítali spolupráci se školami a jinými vzdělávacími institucemi 

   Zdroj: vlastní zpracování 

7. Jaká byla podle Vás příprava komise na přijímací pohovor? 

 

66 % dotazovaných uvedlo, ţe příprava komise na pohovor byla výborná  

34 % uvedlo, ţe vyhovující 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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8. Jak Vám vyhovovala forma výběrového řízení? Pokud ne, proč? 

 

70 % dotazovaných uvedlo jako odpověď na tuto otázku, ţe jim forma výběrového 

řízení vyhovovala  

30 % uvedlo formu pohovoru jako velmi vyhovující 

   Zdroj: vlastní zpracování 

9. Byl Vám umoţněn dostatečný prostor pro Vaše dotazy? 

 

Všech 100 % dotazovaných respondentů odpovědělo na tuto otázku, ţe obdrţeli 

dostatečný prostor pro otázky. 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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10. Myslíte si, ţe Vám byly pokládány příliš osobní a nevhodné otázky? 

 

97 % respondentů uvedlo, ţe nemuseli zodpovídat ţádné nevhodné otázky  

3 % obdrţeli jako nevhodnou otázku o plánovaném rodičovství 

   Zdroj: vlastní zpracování 

11. Vyskytly se nějaké nedostatky ve výběrovém řízení? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 80 % dotazovaných, ţe se ţádné nedostatky na pohovoru 

nevyskytly 

11 % nevyhovovalo místo konání pohovoru  

9 % dotazovaných obdrţelo neúplné informace 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výzkumu těchto dvou firem vyplývá, ţe pro obě firmy dopadly výsledky dost podobně. 

Výrazně se od sebe neodlišovalo procentuální vyčíslení jednotlivých zkoumaných otázek. 

Bude to zřejmě také z důvodu, ţe nelze jednoznačně určit a stanovit optimální proces 

výběrového řízení.   
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5 Návrhy a doporučení 

  

V této části diplomové práce se pokusím na základě výše uvedených informací a zjištění 

navrhnout oběma firmám nové poznatky a doporučení ke zlepšení celého procesu výběrového 

řízení. Pokusím se je srovnat a navrhnout „optimální proces výběrového řízení“. 

Po seznámení se s informacemi od jednotlivých firem o průběhu procesu výběrového 

řízení mohu srovnat obě firmy. Dle mého názoru je proces výběrového řízení obou 

společností na velice dobré úrovni. Obě společnosti si uvědomují, jak je pro firmu podstatné, 

jaké pracovníky si vybírá, protoţe je velice důleţité pro dosahování stanovených cílů firmy 

volba lidského kapitálu, jeho maximální vyuţívání a také rozvíjení. Vţdyť přece díky 

zaměstnancům firma funguje a zaměstnanci tvoří její výsledky, zisky a také její jméno. Proto 

je velice důleţitý proces vybírání svých zaměstnanců. Jejich kvalita zvyšuje kvalitu firmy. 

5.1 Srovnání postupu výběrového řízení  

Zde se pokusím srovnat postupy výběrového řízení společnosti DHL Express (Czech 

Republic) s.r.o. a Fakultní nemocnice Ostrava a na jejich základě provést hodnocení, která 

firma má propracovanější postupy a následné doporučení návrhů.  

5.1.1 Srovnání obsazování pracovních míst z veřejných zdrojů 

Tabulka č. 3 

Zdroje DHL Express FNO 

Databáze uchazečů Ano Ano 

Internet- vlastní webové 

stránky 

Ano Ano 

Internet- pracovní portály Ano Ne 

Spolupráce se vzdělávacími 

institucemi 

Ano Ne 

Inzerce v tisku a jiných Ano Ano 
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médiích 

Inzerce v rádiích  Ano Ne 

Spolupráce s personálními 

agenturami 

Ano Ne 

Doporučení Ano Ne 

Úřad práce Ano Ano 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na první pohled si můţeme v tabulce všimnout, ţe společnost DHL vyuţívá široké 

spektrum zdrojů při výběru vhodného zaměstnance. Je ovšem samozřejmostí, ţe jmenované 

zdroje nejsou pouţívány všechny najednou, ale postupně, pokud nevyjde předchozí varianta, 

kladně.  

Naopak u Fakultní nemocnice si můţeme všimnout, ţe oproti společnosti DHL má 

určité rezervy ve vyuţívání zdrojů pro moţnost získání nejlepších uchazečů a zaměstnanců.  

Musím ovšem také zohlednit, ţe pro Fakultní nemocnici Ostrava můţe být její dosavadní 

vyuţívání veřejných zdrojů při výběru vhodných zaměstnanců dostačující, a to z hlediska její 

specializace oboru zdravotnictví. Ovšem i přesto, si dovolím, Fakultní nemocnici navrhnout 

další moţnosti a to: 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi- toto se mi v této oblasti jeví, jako 

nejpřínosnější, protoţe pokud by spolupracovala s různými zdravotními školami, 

mohla by například v rámci praxe, kterou jsou studenti povinni provádět během studia, 

uzavírat smlouvy s nadějnými a talentovanými studenty a tzv. „ si je vychovávat a 

vypracovávat k obrazu svému“. Studenti by na oplátku měli jistou praxi a kariéru po 

skončení studia. Samozřejmě bliţší podmínky by si musela stanovit FNO, například 

vyvěšení nabídky pracovních míst na nástěnkách škol apod. 
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 Personální agentury- jedná se sice o nákladnou formu při hledání vhodných 

uchazečů, ale za to přínosnou. Personální agentura můţe být  vhodná v případě úspory 

času, pokud společnost nemá potřebný čas proto, aby se zabývala výběrovým řízením. 

 Pracovní portály- v dnešní době je internet velice vyuţívaný a rozšířený. Vyuţívá ho 

téměř kaţdá rodina, proto si myslím, ţe uvedení inzerátu na pracovních portálech je 

přínosem pro kaţdou firmu. Např. www.jobs.cz, www.prace.cz, aj. 

 Doporučení- např. doporučení od jiných lékařů.  

Jako nejméně vhodná a nákladná se mi jeví moţnost inzerce v rádiích.  

Jako další doporučení, které bych mohla FNO poskytnout, je v samotném průběhu 

osobního pohovoru provádět větší ověření znalostí uchazečů, například zavedení 

jazykových testů, psychologických testů, znalostních testů například na počítačové 

programy a také vytvoření testu zdravotních znalostí. Ty by mohly slouţit k ověření a to 

nejen na základě diplomu, aj., neboť také u lékařů je potřebná znalost a ověření těchto 

záleţitostí, ty mohou totiţ pomoci k výběru „kvalitnějšího“ pracovníka a jak uţ jsem zde 

uvedla, kvalitní pracovníci vytváří kvalitní práci a kvalitní firmu, dělají ji dobré jméno, 

reklamu a dobrou pověst.  

Z provedeného výzkumu ve Fakultní nemocnici také vyplývá, ţe by bylo vhodné, 

kdyby společnost zavedla jako další formu uveřejnění inzerátu o nabízené práci pracovní 

portály, takto odpovědělo 36% dotazovaných a jako další zmíněná forma zde byla 

jmenována spolupráce se vzdělávacími institucemi a školami, tuto odpověď uvedlo 30% 

dotazovaných. 

      Domnívám se, ţe fakultní nemocnice má dobře zorganizovaný proces výběrového řízení. 

U společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. nemám podstatné výhrady,   

naopak jejich proces výběrového řízení mně velice zaujal. Odváţila bych se říct, ţe se jeví 

jako „optimální“. Vyuţívají velké mnoţství zveřejňování nabídky práce, a proto si 

myslím, ţe personalisté v této společnosti odvádějí výbornou práci. Obzvláště bych chtěla 

vyzdvihnout, ţe uchazeči o práci, který plně nevyhovoval jejich podmínkám a kritériím 

nabídnou moţnost zpětné vazby na jeho působení na pohovoru. Můţe se tak dozvědět, 

v čem byl nevyhovující a proč nezaujal. Poté je na uchazeči, jak s danou informací naloţí. 

http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
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Pokud ji bude brát jako podnět ke zlepšení, či nikoliv. Toto bych doporučila také druhé 

firmě Fakultní nemocnici k zavedení do jejich procesu výběrového řízení. Seznámit 

uchazeče v případě jeho zájmu s moţností zpětné vazby s jeho působením na výběrovém 

pohovoru.  
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6 Závěr 

Mohu říci, ţe obě zkoumané společnosti jsou si plně vědomy, jak je důleţitá 

problematika výběrového řízení, protoţe od samotného procesu výběrového řízení se odvíjí 

celková úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. Pokud bere firma na vědomí důleţitost 

výběrového řízení, předpokládá se její odbornost a připravenost. Kvalitu firmy vytváří 

kvalitně propracovaný proces řízení lidských zdrojů a získání kvalitních zaměstnanců. Ti se 

totiţ pokouší plnit strategické cíle firmy. Proto je zapotřebí věnovat velkou pozornost výběru 

vhodných zaměstnanců a samotnému výběrovému řízení.  

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou procesu výběrového řízení ve dvou 

firmách. Soukromý sektor zde zastupovala společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a 

státní firmy Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem diplomové práce byla „Optimalizace 

výběrového řízení“. Provést analýzu procesu výběrového řízení u obou firem, na jejich 

základě vytvořit návrhy, doporučení ke zlepšení a vytvoření dotazníku, slouţícího pro zjištění 

nedostatků firmy při výběrovém pohovoru. 

V první části diplomové práce jsem analyzovala teoretická východiska související 

s problematikou řízení lidských zdrojů. Druhá část obsahovala představení obou zkoumaných 

firem, jejich krátký popis oboru činnosti, historický vývoj a činnosti, kterých se zabývají. 

V další části jsem se věnovala praktické části diplomové práci. Zde se mi podařilo 

v jednotlivých firmách pomocí kontaktů s personálními odděleními sehnat interní informace a 

podrobný průběh celého výběrového procesu od jejich zjištění nedostatku zaměstnanců aţ po 

samotný průběh osobního pohovoru. Tuto část se mi podařilo detailněji popsat u společnosti 

DHL Express díky přímého kontaktu s personálním oddělením,  jejich otevřenosti a umoţnění 

zúčastnění se výběrového pohovoru. Proto mne také velice zaujal jejich přístup. Dále jsem 

v této části vedla výzkumné šetření, kde jsem pouţila metodu dotazníku, u kterého jsem se 

snaţila zjistit, spokojenost s výběrovým pohovorem, oslovených zaměstnanců formou 

anonymu. Dotazník mi slouţil k nalezení slabých částí výběrového řízení především u FNO, 

kde bylo často uváděno, ţe by bylo vhodné, firmě doporučit zavedení širšího zveřejňovaní 

inzerátů nabízených pozic, neţ kterého vyuţívají. V poslední části práce jsem se zabývala 

návrhy a doporučeními pro obě firmy. V této části jsem měla převáţně výhrady a poznatky ke 

společnosti Fakultní nemocnice Ostrava. Doporučila jsem ji také na základě prozkoumání 

interního předpisu a také na základě dotazníku vyuţití většího mnoţství zveřejnění nabídky 
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práce, například na pracovních portálech, či spolupráci se vzdělávacími institucemi a školami, 

jako další formu zveřejnění nabídky práce, kterou by mohli vyuţívat, jsou personální 

agentury, to je ale velice nákladná forma hledání vhodných zaměstnanců. Nelze ale říci, ţe 

Fakultní nemocnice Ostrava, nemá proces výběrového řízení na dobré úrovni, přesto, ţe má 

určité rezervy, je zde moţné, ţe jim tyto metody vyhovují z důvodu specializace jejich oboru 

zdravotnictví a téměř jednoznačných poţadavků na své zaměstnance, kde je kladen převáţně 

důraz na jejich vzdělání. I přesto jsem se jim snaţila navrhnout určitá doporučení.  

U analýzy procesu výběrového řízení společnosti DHL Express, jsem zjistila, ţe jejich 

postupy jsou velice dobře propracovány. Dovolila bych si říci, ţe téměř bezchybné. Vyuţívají 

širokého spektra zveřejňování nabídky práce a mají v tom zavedený ucelený a jiţ ověřený 

systém. Pokud nevyjde jedna z metod, vyuţijí následně další. Vyuţívají metody získání 

zaměstnanců od nejméně nákladných, jako je například doporučení jiného zaměstnance, 

interní výběr, aţ po nejnákladnější a to například vyuţívání personálních agentur. Také mně 

zde zaujalo, ţe spolupracují se vzdělávacími institucemi, neboť i oni jsou si vědomi, ţe pro ně 

mohou znamenat nové nápady, nové inovace. Ne nadarmo se říká, ţe mladý člověk je 

motivovaný, plný elánu a nadšení k práci. Můţe také přinést mnoho nápadů a inovací. Jako 

další věc, kterou bych chtěla u společnosti DHL vyzdvihnout je, ţe mi umoţnili se zúčastnit 

osobně výběrového pohovoru. Zde mně velice zaujala atmosféra  výběrového pohovoru, která 

byla klidná,  otevřená a přátelská.  Přesto zde nevymizel profesionální přístup a respekt. Dále 

mně velice zaujalo, ţe účastníkům výběrového řízení, kteří neuspěli je nabídnuta moţnost 

zpětné vazby, kde jim je sděleno, v případě jejich zájmu, proč právě oni neuspěli a co 

například bylo špatně. Tuto moţnost poskytnutí zpětné vazby bych doporučila zavést kaţdé 

firmě. Ovšem také nic nebrání uchazečům se na tuto moţnost zpětné vazby informovat. 

Dovolila bych si tedy říci, ţe společnost DHL Express má velmi dobře propracovaný postup 

výběrového řízení má jen nepatrné rezervy, například můţe zavést psychologické testy, 

jazykové testy a testy dovedností na počítači. 

Vrátím-li se k cíli diplomové práce, nalézt optimální řešení procesu výběrového řízení, 

toto nelze jednoznačně říci a určit. Kaţdá firma má jiné poţadavky, jiné specifikace a jiné 

cíle, proto nelze jednoznačně určit optimální proces výběrového řízení.  

Věřím, ţe mé poznatky a připomínky, budou pro obě společnosti přínosem a napomohou 

ke zdokonalení jiţ zavedeného a propracovaného procesu výběrového řízení.  
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