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1 ÚVOD 

 

Ţijeme v době, která je pro mnohé podniky velmi obtíţná. S narůstající konkurencí si 

kaţdý podnik uvědomuje, jak důleţité je vytvořit si pevnou základnu všech zdrojů, které 

ke svému působení na trhu vyuţívá. Pro efektivní fungování kaţdé organizace je důleţité 

zabezpečit nejen materiální, finanční a informační zdroje, ale stále více se klade důraz na 

zdroje lidské. Právě člověk je hybnou silou celé organizace. Jeho schopnosti, znalosti a 

dovednosti jsou to, co vede kaţdou organizaci vpřed. Bez lidského faktoru stroje a zařízení 

nefungují, finance se samy neinvestují. 

 

Všechny organizace si jiţ dnes uvědomují důleţitost lidských zdrojů. Pod pojmem 

řízení lidských zdrojů si lze představit spoustu oblastí, ale tou prvotní je jejich získávání. 

Proto tento účel se většina firem snaţí zavádět co nejmodernější techniky, protoţe získání 

kvalitního a spokojeného zaměstnance znamená úspěch celé společnosti. 

 

Tématem mé diplomové práce je „Získávání a výběr zaměstnanců“. Dle mého názoru, 

je zapotřebí stále zdůrazňovat důleţitost této oblasti řízení lidských zdrojů. Je to stále 

aktuálnější téma, protoţe mít kvalitní zaměstnance je pro firmu velkou konkurenční 

výhodou.  V diplomové práci se také zabývám teoretickými východisky procesu získávání 

a výběru zaměstnanců, které jsem čerpala z odborné literatury a které mi napomůţou 

k porovnání se skutečným procesem vyuţívaným v praxi. 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila firmu Ostravské komunikace, a.s., která se 

zabývá hlavně údrţbou a opravou silnic a mostů, údrţbou dopravního značení, světelné 

signalizace a kolektorů, veřejným osvětlením, parkovacími automaty a dalšími podobnými 

činnostmi. Skutečnost, proč jsem si vybrala tuto firmu je, ţe je to společnost s relativně 

velkým počtem zaměstnanců a přijímá zaměstnance na různé pozice, od dělníků aţ po 

vedoucí pozice.  

 

Cílem mé práce je analyzovat dosavadní situaci v získávání a výběru zaměstnanců ve 

vybrané společnosti a v případě nalezení nedostatků zpracovat návrhy a moţná doporučení 

ke zlepšení.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

Lidské zdroje a jejich řízení jsou povaţovány za nejdůleţitější výrobní faktor kaţdé 

organizace.  

 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

 

Pod tímto pojmem rozumíme strategicky zaměřené a průběţně koordinované firemní 

činnosti slouţící k získávání a udrţení zaměstnanců a vytvoření podmínek pro to, aby 

podávali co nejvyšší výkon a přispívali k dosaţení provozních i rozvojových podnikových 

cílů.  

Představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve vyspělém zahraničí 

začala formovat někdy v průběhu 50. a 60. let. 

Hlavním cílem ŘLZ je vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a 

počtem a strukturou pracovníků. Cílem je úsilí o zařazení správného člověka na správné 

místo ve správný čas. 

 

2.2 Pojetí a význam personální práce 

 

Personální práce neboli personalistika tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje 

na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, 

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

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

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiţ se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněţ 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. 

Koubek (2001) 

 

Kterákoliv organizace můţe fungovat jen tehdy, podaří-li se ji propojit 

 

a) materiální zdroje, 

b) finanční zdroje, 

c) informační zdroje a 

d) lidské zdroje. 
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Schéma 2.1 Zdroje organizace a proces řízení.  

 

 

 

 

 Plánování 

 

  

 

   Kontrolování Organizování 

 

 

 

 

 

 Vedení 

 

 

 

  

 
Zdroj: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. 

ISBN 978-80-7261-168-3. 

 

2.3 Personální činnosti 

 

Personální činnosti představují výkonnou část personální práce. V různé literatuře je 

moţné se setkat s různým pojetím personálních činností, nejčastěji se však uvádějí 

následovně:  

 

 Vytváření a analýza pracovních míst. 

 Personální plánování. 

 Získávání, výběr a přijímání pracovníků. 

 Hodnocení pracovníků. 

 Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru. 

 Odměňování pracovníků. 

 Vzdělávání pracovníků. 

 Pracovní vztahy. 

 Péče o pracovníky. 

LIDSKÉ 

ZDROJE 

MATERIÁLNÍ 

ZDROJE 

INFORMAČNÍ 

ZDROJE 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

 

 

CÍLE 

ORGANIZACE 
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 Personální informační systém. 

 Průzkum trhu práce. 

 Zdravotní péče o pracovníky. 

 Činnosti zaměřené na metodiku průzkumu, zjišťování a zpracování informací. 

 Dodrţování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. 

  

2.4 Získávání zaměstnanců 

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

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

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

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

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

informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto 

činností. 

V procesu získávání pracovníků proti sobě stojí dvě strany: na jedné straně je 

organizace se svou potřebou pracovních sil, na druhé straně jsou potenciální uchazeči o 

práci. Mezi těmito osobami mohou být i současní pracovníci organizace, kteří mají zájem 

o změnu pracovního místa v rámci organizace, nebo jsou ze svého dosavadního místa 

propuštěni v rámci úspor pracovních sil či organizačními změnami v organizaci. 

Proces získávání pracovníků má zajistit takový tok informací mezi oběma těmito 

stranami. Je třeba si uvědomit, ţe odezvu a nabídku zaměstnání v organizaci můţe 

významně ovlivnit sama nabídka zaměstnání a vnitřní podmínky organizace, ale také velmi 

výrazně i vnější podmínky.  

 

Cíle získávání zaměstnanců jsou následující:  

 získat dostatečnou zásobu vhodných uchazečů na volná pracovní místa,  

 organizace by se měla snaţit pouţívat a dávat najevo také uţívání slušného 

postupu, 

 zajišťovat, aby získávání zaměstnanců napomáhalo k dosahování cílů organizace a 

preferované image organizace,  

 provádět veškeré získávací aktivity účinně a efektivně ve vztahu k nákladům 

organizace. Foot a Hook (2002).  
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2.4.1 Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů 

 

Vyuţíváním lidských zdrojů v rámci organizace, hovoříme o vnitřním náboru. 

Představuje pohyb zaměstnanců uvnitř organizace z jednoho místa na druhé. Můţeme 

rozlišit tři moţné typy pohybu zaměstnanců uvnitř organizaci: 

 vertikální pohyb doprovázený pracovním postupem (1), 

 horizontální pohyb uskutečněný jednoduchým převodem (2), 

 diagonální pohyb doprovázený přeřazením (3). 

 

Schéma 2.2 Pohyb zaměstnanců uvnitř firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vydání. Brno: CP Books. 2005. 284 s.  ISBN 

80-251-0374-9.  

 

Výhody: 

 Kladný dopad na motivaci i morálku. 

 Uvolněná místa se naplňují rychleji. 

 Levnější neţ vnější získávání. 

 Návratnost investice, kterou organizace vloţila do svých zaměstnancům. 

 Uchazeč zná lépe organizaci. 

 Organizace zná lépe silné a slabé stránky uchazeče. 

 

FIRMA 

Pole působnosti x 

 

x 

             x             x       (1) 

   x         x         x         x 

 

 

(2) 

 

Pole působnosti y 

 

y 

             y             y 

    y        y         y         y 
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Nevýhody: 

 Omezené pronikání nových přístupů a názorů od zaměstnanců zvenku. 

 Na důleţitá místa se dostanou zaměstnanci pouze proto, ţe jsou v organizaci delší 

dobu. 

 Snaha o získávání určitého místa můţe vést k nepřiměřenému soutěţení. 

 

2.4.2 Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

 

Firmy hodně vyuţívají vnější zdroje. Tato metoda se pouţívá tehdy, kdy jsou 

vyčerpány vnitřní moţnosti získávání, anebo je pro určitý druh práce lepší hledat osobu 

s charakteristickými znaky lišícími se od těch, které mají potenciální uchazeči z firmy. 

Častou formou vnějšího získávání je inzerát uveřejněný v tisku, pro výběr manaţerů a 

specialistů se stále více vyuţívají sluţby zprostředkovatelských agentur. Dále lze vyuţít 

spolupráce s úřady nebo získávat absolventy přímo z různých typů škol. 

 

Výhody: 

 Přijetí zaměstnanců s novými představami, novými pohledy a názory. 

 Příleţitost vyuţití vědomostí a zkušeností nového zaměstnance. 

 Širší moţnost výběru. 

 

Nevýhody: 

 Vyšší náklady na získání nových zaměstnanců. 

 Je potřeba počítat s delší dobou na zapracování, adaptaci. 

 Mohou vzniknout nepříjemnosti s dosavadními pracovníky organizace, kteří se 

cítili kvalifikováni či oprávněni získat obsazované místo. 

 

2.4.3 Kombinovaná forma získávání zaměstnanců 

 

Tato forma získávání zaměstnanců vyuţívá principy a postupy jak vnitřního, tak 

vnějšího typu. Zahrnuje přijímání nově příchozích osob, stejně jako pohyb pracovníků 

v rámci organizace. 
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2.5 Proces získávání zaměstnanců a jeho kroky 

 

Získávání zaměstnanců se dnes řídí jiţ dokonale propracovaným postupem, který je 

výhodné dodrţovat. Organizace se tím vyhne časovým i jiným ztrátám a minimalizuje se 

doba, po kterou je pracovní místo neobsazené. 

Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je perfektní znalost povahy 

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

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

Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním pracovníků a 

na ně navazujícím výběrem pracovníků znázorňuje schéma 2.3. 

Vlastní proces získávání pracovníků se skládá z několika na sebe navazujících kroků: 

1. Identifikace potřeby získávání zaměstnanců. 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zváţení alternativ. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

5. Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 

7. Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů. 

8. Formulace nabídky zaměstnání. 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

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

11. Předvýběr uchazečů na základě předloţených dokumentů a informací. 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám. 
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Schéma 2.3 Vztah mezi analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním 

a výběrem pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

popis a specifikace pracovních míst                      počet jednotlivých pracovních míst 

 

 

 

 

 zdroje 

 metody 

 dokumenty 

 odpovědné osoby 

 

            

                                        Soubor vhodných uchazečů 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. 

ISBN 978-80-7261-168-3. 

 

 

2.5.1 Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

 

Musí vycházet jak z plánů organizace, tak z momentální potřeby. Plány činnosti, 

investic, technického rozvoje aj. jsou základnou, z nichţ personalisté ve spolupráci 

s liniovými manaţery vycházejí při odhadu počtu a profesně kvalifikační struktury 

zaměstnanců, kteří by byli schopni pokrýt potřebu zaměstnanců v organizaci. 

 

 

 

Analýza 

pracovních míst 

Personální 

plánování 

Získávání 

pracovníků 

Výběr 

pracovníků 
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2.5.2 Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

 

Abychom věděli, komu nabídku zaměstnání nabídnout, jaké metody získávání zvolit, 

jaké dokumenty od uchazečů poţadovat a jaká kritéria pouţít ve fázi předvýběru a poté i 

ve vlastním procesu výběru, musíme nejdříve vědět všechno potřebné o volném pracovním 

místě, o práci a pracovních podmínkách na něm a o poţadavcích, které toto pracovní místo 

klade na pracovníka.  

Nejdůleţitější charakteristiky pracovního místa z jeho popisu a specifikaci se pak 

stávají součástí informací obsaţených v nabídce zaměstnání a umoţňují potenciálnímu 

uchazeči rozhodnout se, zda na tuto nabídku mají nebo nemají reagovat.  

 

2.5.3 Zváţení alternativ 

 

Dříve, neţ budeme pokračovat v dalších krocích procesu získávání zaměstnanců, 

musíme důkladně zváţit následující alternativy: 

1. zrušení pracovního místa, 

2. rozdělení práce mezi ostatní pracovní místa při současném zrušení těch úkolů všech 

zúčastněných pracovních míst, které nejsou nezbytně nutné, 

3. pokrytí práce formou přesčasů, 

4. pokrytí práce formou částečného úvazku, 

5. pokrytí práce formou dočasného pracovního poměru, 

6. pokrytí práce dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, 

7. pokrytí práce pomocí externího dodavatele, 

8. práce vyţaduje plný úvazek. 

 

V procesu získávání zaměstnanců pak pokračujeme v případě, ţe dojdeme k závěru, ţe 

práce vyţaduje plný úvazek, popř. kdy práci lze pokrýt formou částečného úvazku či 

formou dočasného pracovního poměru. 

 

2.5.4 Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

 

Aby nabídka zaměstnání nebyla moc obsáhlá a nepřehledná, musíme se rozhodnout, 

jaké charakteristiky popisu pracovního místa jsou důleţité pro to, aby poskytly 

potenciálnímu uchazeči dostatečně realistický obraz práce na obsazovaném pracovním 
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místě, a jaké poţadavky na pracovníka jsou natolik důleţité, ţe bez jejich splnění je 

uchazeč zcela nezpůsobilý pro výkon práce na tomto místě. 

 

Zejména by se nemělo zapomenout na následující body popisu pracovního místa: 

 Název pracovního místa, pracovní funkce, zaměstnání. 

 Rozhodující typy pracovních úkolů a za co je pracovník odpovědný. 

 Místo výkonu práce. 

 Moţnost výcviku a vzdělávání při výkonu práce. 

 Pracovní podmínky, zejména pracovní prostředí a platové podmínky. 

Ze specifikace pracovního místa by se pak nemělo zapomenout na nejdůleţitější 

z následujících poţadavků na pracovníka: 

 Vzdělávání a kvalifikace. 

 Dovednosti. 

 Pracovní zkušenosti. 

 Charakteristiky osobnosti. 

 

2.5.5 Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

 

V tomto kroku se rozhoduje, zda při získávání pracovníků se organizace zaměří na 

vnitřní či vnější zdroje pracovních sil či zda tyto zdroje bude kombinovat. 

 

2.5.6 Volba metod získávání zaměstnanců 

 

Volba metod získávání zaměstnanců závisí na mnoha faktorech. Musíme se 

rozhodnout, zda budeme získávat pracovníky z vnitřních či vnějších zdrojů, jaké jsou 

poţadavky pracovního místa na pracovníka, jaká je situace na trhu práce, kolik můţeme 

vynaloţit prostředků na získávání pracovníků, jak rychle potřebujeme pracovní místo 

obsadit atd. 
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Metody pouţívané k získávání zaměstnanců 

 

1. Uchazeči se nabízejí sami 

Organizace, které mají dobrou pověst, nabízejí zajímavou a dobře placenou práci a 

mají pro zaměstnance výhodnou personální a sociální politiku, pouţívají často velmi 

pasivní metodu získávání zaměstnanců. Výhodou je, ţe sniţuje náklady na inzerci, které 

jsou obvykle velmi vysoké.  Na druhé straně má však i své nevýhody. Uchazeči mají často 

nepřesnou představu o potřebách organizace a velké mnoţství uchazečů o zaměstnání je 

v organizaci zcela neupotřebitelných, ale i tak se jimi musí někdo zabývat. V neposlední 

řadě tento způsob získávání zaměstnanců neposkytuje dostatečnou moţnost výběru, 

protoţe ţádosti jsou rozptýlené v čase a při výběru nelze porovnávat schopnosti a kvality 

většího mnoţství uchazečů. 

 

2. Doporučení současného pracovníka organizace 

Mezi pasivní metody získávání pracovníků patří i získávání na základě doporučení 

současného pracovníka organizace. K tomu je ovšem zapotřebí dobrá informovanost 

stávajících zaměstnanců o uvolňování nebo volném pracovním místě a jeho povaze. Lze 

přitom uplatnit i určité stimulační nástroje jako je např. odměňování pracovníka, který 

doporučil či přivedl vhodného uchazeče. Mezi výhody patří opět niţší náklady na získávání 

pracovníků a skutečnost, ţe uchazeči bývají zpravidla vhodní, protoţe současný 

zaměstnanec si nechce pokazit reputaci u svého zaměstnavatele. Nevýhodou je omezená 

moţnost výběru z většího počtu uchazečů jako při předchozí metodě. 

 

3. Přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

Tato metoda klade určité nároky na všechny vedoucí pracovníky. Od nich se vyţaduje, 

aby sledovali, kdo je v určitém oboru nejlepší a má dobré nápady a v případě potřeby jej 

pak osloví se svou nabídkou. Výhodou je, ţe oslovení lidé jsou zpravidla vhodní z hlediska 

odborného i osobnostního profilu, metoda je operativní a ušetří se za drahé inzerování. 

Nevýhody představuje moţnost zhoršení vztahů s organizacemi, kterým se snaţíme odlákat 

pracovníky a také to, ţe oslovený pracovník si začne uvědomovat svou důleţitost a často 

vyjednává o pracovních podmínka, zejména o odměně. 
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4. Vývěsky 

Je to relativně nenáročná a levná metoda získávání pracovníků. Vývěsky jsou 

zpravidla umístěny buď v organizaci na takovém místě, kudy prochází co nejvíce 

zaměstnanců, a nebo pokud má organizace zájem na získávání zaměstnanců z vnějších 

zdrojů, bývají vývěsky umístěny tak, aby k nim měla přístup široká veřejnost. Vývěska 

poskytuje potencionálnímu uchazeči všechny podstatné informace o pracovním místě. 

Dosti běţná je praxe získávat tímto způsobem čerstvé absolventy vysokých škol. Mezi 

výhody  můţeme uvést to, ţe vývěsky poskytují uchazečům dostatečné informace k tomu, 

aby sami posoudili, zda se o místo ucházet či nikoliv. Redukuje se tak počet nevhodných 

uchazečů. Nesmíme zapomenout na výhodu niţších nákladů. Mezi nevýhody můţeme 

uvést to, ţe metoda oslovuje jen omezený počet potencionálních uchazečů, neboť vývěsek 

si nemusí kaţdý všimnout.  

 

5. Letáky vkládané do poštovních stránek 

Tato metoda je poněkud aktivnější metodou získávání zaměstnanců neţ vývěsky. 

Spočívá ve vkládání letáků do poštovních schránek obyvatelů v určitém území, ať uţ 

prostřednictvím poštovních doručovatelů, specializovaných organizací poskytujících tyto 

sluţby nebo pro tyto účely najatých jedinců. Výhody jsou stejné jako u vývěsek, i kdyţ jde 

pochopitelně o metodu poněkud draţší a hlavně se nabídka dostane do rukou víceméně 

všech rezidentů daného území. Nevýhodou je to, ţe metoda je vhodná především 

k získávání zaměstnanců pro méně kvalifikovanou práci. 

 

6. Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

Zřejmě nejrozšířenější a v poslední době čím dál tím víc pouţívanou metodou 

získávání pracovníků je inzerce ve sdělovacích prostředcích, především tiskovinách, ale 

také inzerování prostřednictvím rozhlasu či televize. Inzerci můţeme zaměřit buď pouze na 

region, v němţ je organizace umístěna, na území celého státu nebo můţeme mít dokonce 

mezinárodní záběr. To vše závisí na tom, jak je obtíţné najít potřebného pracovníka. 

Výhodou inzerátu je především to, ţe se poměrně rychle dostane k adresátovi a tím se 

zkrátí doba hledání pracovníka. Navíc se o volném místě dozví mnohem větší mnoţství lidí 

neţ při jiných metodách získávání zaměstnanců. Nevýhodou můţe být cena inzerce a z ní 

vyplývající snaha tuto cenu minimalizovat i na úkor efektivnosti inzerátu. 
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7. Spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi 

Je to velmi rozšířená metoda získávání pracovníků a spočívá v přímém spojení 

organizace se vzdělávacími institucemi. Řada organizací provozuje instituce připravující 

na dělnická povolání nebo se na jejich provozu podílí a tím si zajišťuje přísun mladých a 

manuálních lidí. K získávání mladých odborníků příslušného vzdělání zase napomáhá 

spolupráce organizace se středními a vysokými školami. Ve Spojených státech, ale i jinde 

je při získávání absolventů vysokých škol pouţívaná metoda, která se nazývá campus 

recruiting, tedy získávání nastávajících absolventů přímo na půdě vysoké školy. Koubek 

(2007)   

 Mezi výhody patří, ţe škola často sama dělá pro organizaci jakýsi předvýběr a doporučuje 

vhodného studenta či absolventa. Organizace je informována o profilu studia a ví tedy, 

jaká je zhruba paleta znalostí a dovedností absolventa příslušné školy a navíc má i více 

informací o daném studentovi. Nevýhodou je sezónnost nástupu absolventů do zaměstnání 

a tedy nemoţnost operativně obsazovat pracovní místa v průběhu celého roku.  

 

8. Spolupráce s odbory a vyuţívání jejich informačního systému 

V zemích s dlouhou odborovou tradicí vyuţívají organizace k získávání určitých 

skupin pracovníků také odborů. Podmínkou ovšem je, ţe odborový svaz musí mít vlastní 

informační systém a fungující spojení na své členy, včetně momentálně nezaměstnaných. 

Výhoda je v tom, ţe se udrţují dobré vztahy mezi organizací a odbory, a kromě toho 

zajišťuje poţadovanou kvalifikaci a znalosti uchazeče. Hlavní nevýhoda je, ţe takto získat 

jen některé pracovníky a to především dělnických povolání. 

 

9. Spolupráce s úřady práce 

Úřady práce slouţí nejen zájemcům o zaměstnání, ale také organizacím, které 

pracovníky hledají. A to za velmi výhodných podmínek, proto by tuto metodu měly 

organizaci vyuţívat. Největší výhodou této metody jsou nízké náklady. Úřady práce 

zprostředkovávají zaměstnání naprosto bezplatně jak pro uchazeče, tak pro organizaci. 

Náklady této činnosti jsou zcela hrazeny ze státních prostředků vyčleněných na realizaci 

politiky zaměstnanosti. Další výhodou je, ţe úřady práce samy zjišťují potřebné informace 

o uchazečích, samy mohou zajistit jakýsi předvýběr, poskytnout materiály uchazečů apod. 

Nevýhodou je poněkud omezený výběr uchazečů registrovaných na úřadech práce. Mnozí 

nezaměstnaní také dávají přednost hledání zaměstnání jinými cestami a u úřadu práce se 

ani nezaregistrují.  
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10. Vyuţívání sluţeb komerčních zprostředkovatelen 

Mnohé organizace vyuţívají při získávání pracovníků i sluţeb komerčních agentur či 

zprostředkovatelen. Většinou tyto firmy nabízejí nejen získávání zaměstnanců, ale i jejich 

výběr či spíše předvýběr, kaţdopádně konečné rozhodnutí by mělo zůstat na samotné 

organizaci. Výhodou je to, ţe dobré komerční zprostředkovatelny mívají většinou znalost 

trhu práce a v některých případech i vlastní databáze potenciálně vhodných jedinců. Mezi 

nevýhody patří vysoké náklady. Komerční instituce se snaţí maximalizovat svůj zisk a ne 

vţdy tomu odpovídá kvalita a spolehlivost jejich sluţeb.  

 

 

11. Vyuţívání počítačových sítí tzv. on-line získávání (e-recruitment) 

V poslední době se objevila řada internetových adres, na něţ mohou organizace 

umístit svou nabídku práce. Ve většině případů slouţí tyto adresy i jedincům hledajícím 

zaměstnání k umístění své individuální nabídky. Řada organizací má své internetové 

stránky, kde uveřejňují volná pracovní místa. Výhody jsou jasné, a to relativně nízká cena, 

operativnost a moţnost uvést detailnější informace o organizaci, pracovním místě, 

pracovních podmínkách a poţadavcích na pracovníka. Personalisté se však potýkají i 

s nevýhodami, kterými jsou vysoká časová náročnost na vytřídění velkého mnoţství 

nevhodných ţadatelů. Jako další nevýhodu tohoto získávání spatřují v tom, ţe znamená 

odosobnělý kontakt s uchazečem.  

 

12. Veletrh pracovních příleţitostí 

Prezentují se zde velké a známé společnosti, které lákají kandidáty atraktivními 

vyhlídkami na rozvoj kariéry, moţnostmi dalšího vzdělávání, zajímavým obsahem práce a 

nadprůměrnými mzdami a zaměstnaneckými výhodami. Výhodou veletrhů práce je první 

široký kontakt s budoucími absolventy škol, popř. provést screeningový rozhovor, tj. 

rychlé vytipování vhodných uchazečů, kteří jsou pozváni do další fáze výběrového řízení. 

  

Hodnocení efektivnosti metod získávání 

 

Lze uplatnit různé ukazatele. Dle Dvořákové a kol. (2007) organizace můţe sledovat a 

hodnotit: 

 náklady na získání jednoho zaměstnance, 

 počet ţádostí o určité zaměstnání, 
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 čas, který uplyne od zahájení aktivit spojených se získáváním do obsazení 

pracovního místa, 

 poměr mezi počtem uchazečů pozvaných k výběrovému rozhovoru k počtu došlých 

ţádostí o zaměstnání, 

 poměr mezi počtem účastníků výběrového rozhovoru k počtu došlých ţádostí o 

zaměstnání, 

 pracovní výkon uchazečů o zaměstnání po uzavření pracovního poměru, 

 délka pracovního poměru, 

 míra fluktuace nových zaměstnanců, 

 podíl ţen či příslušníku menšinových skupin mezi uchazeči a v porovnání k jejich 

zastoupení mezi obyvatelstvem aj. 

 

2.5.7 Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů 

 

Tento krok je důleţitý při pozdějších fází výběru. Nejčastěji poţadovanými 

dokumenty jsou doklady o vzdělání a praxi, vyplněný speciální dotazník organizace a 

ţivotopis, ale poţaduje se i hodnocení či reference z předchozích zaměstnání, výpis 

z rejstříku trestů, lékařské vysvědčení o zdravotním stavu nebo průvodní dopis, kde 

uchazeč vysvětlí, proč se o zaměstnání zajímá.  

Podrobněji se teď budu zabývat dvěma dokumenty, které jsou pro organizaci zvláště 

důleţité, a to sice: 

a) Dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání. 

b) Ţivotopis uchazeče. 

 

ad a) Dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání. 

Pouţívání těchto dotazníků se stalo velmi oblíbeným a v podstatě i pravidlem. Pokud 

jde o formu a obsah dotazníku, pak existují dvě základní formy: dotazník umoţňující uvést 

jenom holá fakta (jednoduchý dotazník) a dotazník umoţňující uchazeči podrobněji popsat 

některé skutečnosti, zaujmout postoje či vyjádřit se k některým otázkám (tzv. otevřený 

dotazník). 

Obě formy dotazníku mají první část zpravidla stejnou. Ta obsahuje základní 

identifikační údaje, především: 

a) Název zaměstnání, o něţ se uchazeč uchází. 
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b) Příjmení a jméno uchazeče. 

c) Adresa trvalého bydliště. 

d) Adresa přechodného bydliště. 

e) Datum a místo narození uchazeče. 

f) Rodné číslo uchazeče. 

g) Číslo občanského průkazu. 

h) Státní příslušnost uchazeče. 

i) Rodinný stav uchazeče. 

j) Počet dětí, resp. počet nezaopatřených dětí uchazeče. 

k) Změněná pracovní schopnost. 

l) Vzdělání a odborná příprava uchazeče s informacemi o absolvovaném druhu 

učňovské, střední či vysoké školy a o absolvovaném oboru. 

m) Informace o absolvovaných odborných kursech a školeních v rámci vzdělávání 

v organizaci i mimo ni. 

n) Další informace, např. o řidičském průkazu, pasu, branné povinnosti apod. 

 

Ve druhé části se obě formy dotazníku odlišují. Jednoduchý dotazník umoţňuje 

uchazeči uvést jen holá fakta. Na rozdíl od toho v otevřeném dotazníku se uchazeč 

podrobněji rozepisuje o některých skutečnostech, kterými jsou např. dosavadní pracovní 

kariéra, detaily všech předchozích zaměstnání, záliby a zájmy, silné a slabé stánky atd. 

Závěrečná část dotazníku je opět u obou forem stejná: 

a) Reference, které mohou o uchazeči podat informace. 

b) Termín, kdy by uchazeč mohl nastoupit do zaměstnání. 

c) Podpis uchazeče. 

d) Datum. 

 

ad b) Ţivotopis uchazeče. 

Při získávání zaměstnanců bývají obvykle pouţívány tři typy ţivotopisů: 

1. volný ţivotopis, 

2. polostrukturovaný ţivotopis, 

3. strukturovaný ţivotopis. 

 

Obsah a struktura volného ţivotopisu jsou ponechány čistě na uchazeči samotném. 

Má podobu chronologického popisu ţivota uchazeče a ten jej formuluje tak, aby vynikly 
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jeho přednosti pro dané pracovní místo. Práce s volným ţivotopisem je velmi obtíţná, 

protoţe nelze bezprostředně porovnávat jednotlivé uchazeče mezi sebou. Naopak velkou 

výhodou je, ţe tento ţivotopis umoţňuje posoudit formulační schopnosti uchazeče, ovšem 

za předpokladu, ţe uchazeč psal ţivotopis sám. 

Polostrukturovaný ţivotopis je jakýmsi skloubením volného a strukturovaného 

ţivotopisu. Uchazeč má ponechánu moţnost popsat svůj ţivot, organizace si však ulehčuje 

práci se získáváním porovnatelných informací o jednotlivých uchazečích a ti musejí 

v ţivotopise poskytnout informace, které organizace vyţaduje pro posouzení jeho 

způsobilosti pro dané pracovní místo. Zpravidla se tyto poţadavky týkají vzdělání a praxe. 

 

Strukturovaný ţivotopis je v podstatě ţivotopisný dotazník. Jedinou jeho výhodou je, 

ţe ţivotopisné informace všech uchazečů mají standardní podobu a proto jsou lehce 

srovnatelné mezi jednotlivými uchazeči a usnadňují vyhledávání informací. V poslední 

době se strukturovaný ţivotopis stává nejoblíbenější formou dokumentů a organizace je 

stále více poţadují. Ne všichni uchazeči však vědí, jak strukturovaný ţivotopis napsat. 

Proto by měla organizace stanovit jeho strukturu a seznámit s ní uchazeče, nebo ho 

v nabídce zaměstnání odkázat na zdroje, kde by mohl formulář strukturovaného ţivotopisu 

získat. Strukturovaný ţivotopis mívá část identifikující uchazeče a část uzpůsobenou 

poţadavkům obsazovaného místa. Nikdy by se ovšem nemělo zapomínat ani na bod, 

v němţ by uchazeč mohl uvést i jiné skutečnosti, neţ jaké jsou od něj vyţadovány 

v předchozích částech. 

 

2.5.8 Formulace nabídky zaměstnání 

 

Podle Koubka (2007) se zpracovává na základě popisu a specifikace pracovního místa 

a přihlíţí i k tomu, zda se pracovníci získávají z vnitřních nebo vnějších zdrojů, 

k obtíţnosti získání daného typu pracovníků, k jejich sociálnímu profilu, k volbě metody 

získávání pracovníků i k volbě dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů.  

V případě nabídky pracovních míst s nepříliš kvalifikovanou prací postačí stručné 

informace. Jde-li však o pracovní místo vyţadující vzdělaného a vysoce kvalifikovaného 

jedince, pak je třeba informovat detailněji a také nabídku „okořenit“ uvedením některých 

zaměstnaneckých výhod. 

Některé metody získávání zaměstnanců umoţňují zveřejnit v nabídce práce značné 

mnoţství informací, aniţ by to viditelně zvedlo náklady. Informace uvedené v nabídce 



18 

 

práce, je ovšem zapotřebí dobře promyslet. Nabídka má totiţ vhodné uchazeče povzbudit a 

nevhodné odradit. Mohlo by se totiţ taky stát, ţe se o pracovní místo bude ucházet tolik 

lidí a pro organizaci by to znamenalo zbytečnou ztrátu času a prostředků. 

V dnešní době organizace nezřídka nabízí práci anonymně, a to by se nemělo stávat. 

Vzbuzuje to především nedůvěru uchazečů, kteří pak na danou nabídku nereagují.  

 

2.5.9 Uveřejnění nabídky zaměstnání 

 

Předchozí kroky jsou jen jakousi přípravnou fází, vyvrcholením těchto fází je 

uveřejnění nabídky práce. Je vhodné uveřejňovat nabídku více způsoby, tedy kombinovat 

všechny nebo vybrané metody získávání zaměstnanců, které mohou organizaci přinést 

úspěch. Období, které je vymezeno na ucházení se o zaměstnání, by nemělo být ani krátké 

ani příliš dlouhé. I kdyţ obsazení pracovního místa spěchá, můţe být období kratší, ne 

však méně neţ dva týdny od uveřejnění nabídky zaměstnání.  

 

2.5.10 Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

 

V období mezi uveřejněním nabídky a ukončením období, probíhá detailnější 

informování uchazečů, jednání s nimi a získávají se od nich potřebné dokumenty a 

informace. Jde hlavně o to, aby představitelé organizace svým chováním vhodné zájemce 

neodradili. 

Při tomto kroku by se měla kontrolovat také úplnost informací a v případě neúplnosti 

poţádat uchazeče včas o doplnění. Je také vhodné si tyto materiály vhodně a přehledně 

uspořádat. 

 

2.5.11 Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací 

 

Řadí se mezi významnou fázi získávání zaměstnanců. Jde o proces, kdy se z celého 

mnoţství uchazečů vybírají ti, kteří jsou vhodní a zařadí se do vlastního procesu výběru. 

Provádí se tak, ţe se porovnává způsobilost uchazeče s poţadavky obsazovaného 

pracovního místa. 

Některé organizace dokonce v rámci předvýběru pořádají jakýsi předběţný pohovor 

s uchazeči.  

Výsledkem předvýběru je zařazení uchazečů do tří skupin. 
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1. Velmi vhodní, kteří musejí být stoprocentně pozváni k výběrovým procedurám, tj. 

zpravidla výběrový pohovor. Pokud je uchazečů hodně, mohou absolvovat několik po sobě 

jdoucích pohovorů. 

2. Vhodní uchazeči, jeţ jsou zařazeni do dalších procedur výběru tehdy, pokud je 

nedostatečný počet uchazečů velmi vhodných. Je také moţnost jim poslat tzv. rezervační 

dopis. To znamená, ţe jim organizace oznámí, ţe nyní pro ně bohuţel nemají vhodné 

místo, ale příště se na ně organizace v případě potřeby uţ přímo obrátí. 

3. Uchazeči nevhodní, kterým organizace pošle zdvořilý odmítavý dopis s poděkováním za 

jejich zájem o práci v organizaci. 

 

2.5.12 Sestavení seznamu uchazečů 

 

Tento bod je závěrečným krokem celého procesu získávání zaměstnanců. Počet 

vhodných uchazečů na jedno pracovní místo se můţe lišit. Ovšem s ohledem na čas a 

náklady organizace se doporučuje pět aţ deset uchazečů na jedno pracovní místo.  

Výsledný seznam uchazečů je zpravidla uspořádán abecedně. Jakékoliv jiné řazení se 

a vytváření pořadí se nedoporučuje, protoţe by bylo výsledkem pouze dílčího pohledu na 

uchazeče, ale mohlo by především ovlivnit rozhodování o výběru pracovníků. 

 

2.6 Výběr zaměstnanců 

 

Výběr zaměstnanců navazuje na proces získávání zaměstnanců. Cílem je identifikovat 

a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří budou nejen výkonní, ale také loajální a budou 

pracovat pro zaměstnavatele po dobu, která se od nich očekává. Proces výběru představuje 

sbírání a hodnocení informací o uchazečích pomocí metod výběru. Podle Dvořákové a kol. 

(2007) se jedná o proces porovnání, nakolik se shoduje profil uchazeče se specifikací 

poţadavků pracovního místa nebo s poţadovanými pracovními způsobilostmi. Výběr 

zaměstnanců se provádí jak při rozhodování o přijetí pracovníka z vnějších zdrojů, tak i při 

interním rozhodnutí. 

 

2.6.1 Metody výběru zaměstnanců 

 

Hlavními metodami výběru zaměstnanců jsou dotazník, pohovor, assessment centre,  

testy a reference. Metody výběru jsou velmi rozmanité, proto se pro výběr zaměstnanců 
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pouţívají většinou jejich kombinace. Pokud jednotlivá prověřování do sebe zapadají, není 

důvod uchazeče nepřijmout. Najdou-li se rozpory mezi výsledky uplatněných metod musí 

rozhodnout posuzovatel, zda uchazeče odmítne nebo zda se spolehne na osobní dojem a 

intuici. 

 

2.6.1.1 Dotazník 

 

Dotazník zpravidla obsahuje základní údaje o uchazeči, ale i vše, co dopomůţe 

odhadnout vlastnosti a vhodnost uchazeče pro určité pracovní místo. Dotazník je 

strukturován do určitých celků, které nám udávají informace z profesního ţivota. Práce s 

dotazníkem je důkladná a náročná analytická činnost. Dotazník si většinou organizace 

utváří sama podle jejich potřeb. V dnešní době klasické papírové dotazníky nahrazují 

dotazníky elektronické. 

 

2.6.1.2 Výběrový pohovor 

 

Pohovor je nejčastěji uţívaný prvek výběru a následuje po prvním výběru na bázi 

ţivotopisů a písemných dokumentů. Podle většiny odborníků je tato metoda nejvhodnější a 

klíčovou ve výběru zaměstnanců. Pohovor slouţí k ověření předběţných úsudků o 

uchazeči, jeho předpokladech a motivaci k práci. Pohovory mohou být podle obsahu a 

průběhu strukturované, nestrukturované a polostrukturované. 

 U strukturovaného pohovoru tazatel pouţívá předem připravené otázky, aby 

identifikoval profil uchazeče. Tazatel tak má moţnost porovnat uchazeče podle 

stejných kritérií. Na druhou stranu jsou často kladené otázky obecně známé a 

uchazeč si tak můţe předem připravit učebnicové odpovědi. Tazatel si však můţe 

připravit i neočekávané otázky, které uchazeče vyvedou z míry a jeho instinktivní 

reakce něco napoví o jeho osobnosti. 

 Nestrukturovaný pohovor vede tazatel, který je velmi zkušený hodnotitel a umí 

plánovat, organizovat a kontrolovat proces rozhovoru a je schopen posoudit 

spolehlivost výpovědí pomocí konfrontace verbální komunikace s neverbálními 

signály. 

 Nestrukturovaný pohovor je pak spojením obou předešlých typů. 
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Podle mnoţství a struktury uchazečů rozeznáváme především tyto typy pohovorů: 

 Individuální pohovory (pohovory typu 1+1) 

Tento typ pohovoru se povaţuje za nejběţnější metodu výběru zaměstnance. Jedná se 

o diskusi mezi čtyřma očima. Výhodou je dobrá příleţitost k navázání úzkého kontaktu 

mezi pracovníkem vedoucím pohovor a uchazečem. Mezi nevýhody lze uvést nebezpečí 

chybného rozhodnutí v případě, ţe se provádí individuální pohovor jen s jediným 

tazatelem. Z tohoto důvodu se doporučuje praktikovat sérii individuálních pohovorů nebo 

pohovorů před panelem tazatelů. 

 Pohovorové panely 

Touto metodou se rozumí skupina dvou nebo více lidí, kteří se sešli, aby provedli 

pohovor s jedním uchazečem. Panel tvoří většinou personalista a linioví manaţeři. 

Výhodou této metody je, ţe umoţňuje sdílet informace a sniţuje výskyt překrývajících se 

otázek. Tazatelé tak můţou diskutovat o svých dojmech a pocitech o chování uchazeče 

během pohovoru a mohou tak vyloučit povrchní posuzování. 

 Výběrová komise 

Výběrová komise je oficiálnějším a větším pohovorovým panelem svolaným orgány 

podniku. Důvodem je, ţe existuje více stran, které mají zájem na rozhodování o výběru. 

Jedinou výhodou této metody je, ţe umoţňuje různým lidem podívat se na uchazeče a 

porovnat si navzájem své poznatky. Nevýhody spočívají v tom, ţe členové komise mají 

sklon pokládat neplánované a náhodné otázky a ţe uchazeči si nejsou schopni sjednat 

spravedlnost a těţce rozvíjí své myšlenky.  

Výběrové komise mají tendenci být nakloněny sebejistým a výřečným uchazečům, ale 

přitom mohou přehlédnout jejich slabiny. 

 

2.6.1.3 Assessment centre 

 

Assessment centre, nebo se také můţeme setkat s termínem diagnosticko-výcvikový 

program, je metoda, která se vyuţívá jak při výběru, tak i při rozmisťování, povyšování, 

vzdělávání a rozvoji. Znamená to vlastně standardizované hodnocení toho, jak člověk 

jedná. Assessment centra poskytují příleţitost pro posouzení toho, do jaké míry uchazeč 

vyhovuje kultuře organizace. Umoţňují to nejen pozorování jeho chování v typických 

situacích, ale i řada testů a strukturovaných pohovorů, které jsou součástí tohoto postupu. 

Assessment centra rovněţ poskytují uchazečům moţnost vcítit se do organizace a jejich 

hodnot, proto se mohou lépe rozhodnout, zda jim bude práce v dané organizaci vyhovovat.  
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Hlavní rysy assessment centre 

 Pozornost se soustřeďuje hlavně na chování. 

 Pouţívají se různé úkoly, které zachycují hlavní aspekty práce na pracovním místě. 

Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným člověkem, a skupinové úkoly. 

Organizace tak můţe zjistit, jak se bude chovat uchazeč v běţném pracovním 

ţivotě. 

 Jako dodatek ke skupinovým úkolům se pouţívají pohovory a testy. 

 Několik uchazečů je hodnoceno najednou, aby bylo umoţněno vzájemné působení 

mezi nimi. 

 Výkon je měřen v několika rovinách. Hodnocení výkonu uchazečů assessment 

centre je podle kritérií, pro která je tato metoda vytvořena. To jsou sociální a 

komunikační dovednosti a charakteristiky osobnosti. 

 Aby se zvýšila objektivita hodnocení, tak se pouţívá několik hodnotitelů či 

pozorovatelů. Je lepší, aby zde byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí pracovníci. 

Všichni hodnotitelé musejí být samozřejmě pečlivě proškoleni. 

 

Podle Armstronga (2007) dobře prováděné assessment centre můţe vést k lepší 

předpovědi budoucího pracovního výkonu a budoucího pokroku u pracovníka neţ 

posuzování uchazeče prováděné liniovými, či dokonce personálními manaţery běţným, 

tradičním a často nekvalifikovaným způsobem. 

 

2.6.1.4 Testy 

 

Výběrové testy neboli testy pracovní způsobilosti se pouţívají za účelem zabezpečení 

spolehlivějších informací o úrovni inteligence, charakteristikách osobnosti, schopnostech a 

získaných znalostech a dovednostech, neţ jaké lze získat z pohovoru.  

 

 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. Pomocí tohoto testu lze předpovědět budoucí pracovní výkon. 
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 Testy zaměřené na specifické dovednosti a schopnosti 

Jsou to zejména kancelářské dovednosti, manuální zručnost nebo psychomotorické 

schopnosti. Tyto testy hodnotí např. koordinaci očí a rukou, smysly či mechanické 

dovednosti. 

 Testy osobnosti 

Účelem je zjistit, zda v sobě uchazeč neskrývá nějaké rizikové faktory, které by mohly 

narušit jeho práci. Pokoušejí se tedy posoudit osobnost uchazeče tak, aby bylo moţné 

předpovědět jeho pravděpodobné chování v nějaké roli.  

Existuje spousta teorií osobnosti, proto také existuje celá řada nejrůznějších typů testů 

osobnosti. Jde o dotazníky vyplňované samotným testovaným nebo i o jiné typy dotazníků, 

které se pokoušejí měřit zájmy, hodnoty nebo pracovní chování. 

 

2.6.1.5 Reference 

 

Reference patří mezi často vyuţívané metody výběru zaměstnanců. Smyslem referencí 

je získat důvěrnou a konkrétní informaci o budoucím pracovníkovi a názory na jeho 

charakter a vhodnost pro dané pracovní místo. Reference od zaměstnavatele jsou nezbytné 

pro ověření skutečností uváděných uchazečem. Organizace se pomocí referencí chrání před 

uchazeči, kteří uvádějí nepravdivé informace.  

 

2.6.1.6 Grafologie 

 

Ne aţ tak pouţívanou a mnohdy označovanou za pochybnou metodu je grafologie. 

Lze ji definovat jako zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího 

rukopisu. Smyslem této metody je učinit si na základě uchazečova  rukopisu závěry o jeho 

osobnosti a na této základně předpovídat jeho budoucí pracovní výkon v nějaké roli. 

Pouţití grafologie je v některých zemích Evropy dosti časté, ale např. ve Velké Británii 

relativně neobvyklé. 
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Schéma 2.4 Přesnost některých metod výběru pracovníků 

 

 1,0    Ideální předpověď 

 0,9 
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    Assessment centre (pro povyšování) 
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  Ukázka práce  

 0,5 Testy schopností 

 Assessment centre (pro výkon) 

 0,4 Testy osobnosti (kombinace) 

  Biodata (data z ţivotopisu) 

 0,3  Strukturované pohovory 

 0,2 

 Typické (nestrukturované pohovory) 

  Reference 

0,1 

 0,0  

             -0,1 Grafologie 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 769 s. ISBN 978-

80-247-1407-3.  

 

2.6.2 Závěrečné fáze výběru zaměstnanců 

 

 Potvrzení nabídky 

Jedná se o závěrečnou fázi procesu výběru zaměstnanců poté, co organizace dostala 

příznivé reference a uchazeč absolvoval lékařské vyšetření, potřebné např. pro účely 

penzijního a ţivotního pojištění nebo ke zjištění zdravotní způsobilosti potřebné pro danou 

práci. V této fázi by měla být rovněţ vypracována pracovní smlouva. 

 

 Pracovní smlouva 

Základní informace, která by měla písemná pracovní smlouva obsahovat, závisejí na 

postavení pracovního místa v podnikové hierarchii funkcí a na dalších charakteristikách 

pracovního místa. 
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 Sledování a podpora nového pracovníka 

Je důleţité nové pracovníky pečlivě sledovat a zjistit, jak se s novým pracovním 

místem sţili a jak si vedou v práci. Jestliţe totiţ existují nějaké problémy, je lepší je 

rozpoznat uţ v rané fázi. 

Sledování nových pracovníků je důleţité také proto, abychom prověřili vhodnost 

postupů a metod při výběru zaměstnanců. Pokud došlo k nějakým omylům, je nutné zjistit, 

proč k tomu došlo, abychom příště takovou chybu neudělali, popřípadě zvolili jinou 

metodu výběru.  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

 

3.1 Historie a vývoj společnosti 

 

Společnost Ostravské komunikace, a. s. byla zaloţena za účelem převzetí veškerých 

činností po příspěvkové organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala 

od doby zaloţení v roce 1964. 

Akciová společnost Ostravské komunikace, a.s. byla zaloţena bez výzvy k upisování 

akcií Statutárním městem Ostrava se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, IČ: 0084541, 

zastoupeným primátorem Ing. Evţenem Tošenovským jako jediným zakladatelem na 

základě zakladatelské listiny sepsané ve formě notářského zápisu dne 17. prosince 1997. 

 

3.2 Základní údaje 

Jak uţ jsem se zmínila, jedná se o akciovou společnost, jejíţ datum zápisu se datuje na 

17. prosince 1997. Základní kapitál při zaloţení společnosti činil 1.000.000,-  Kč ( 10 akcií 

o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 kus). 

21. prosince 1999 se valná hromada rozhodla navýšit základní kapitál o 30.000.000,- 

Kč, tedy na 31.000.000,- Kč, a to z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení bylo provedeno 

vydáním nových akcií v počtu 300 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 1 ks. 

4. prosince 2001 valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněţitým 

vkladem v hodnotě 92.377.646,- Kč (skládajícího se z 91.128.000,- Kč nemovitého 

majetku a 1.249.646,- Kč movitého majetku). Současný stav základního kapitálu činí 

123.377.646,- Kč. 

3.3 Poslání společnosti 

Společnost, která vznikla v roce 1997, byla postavena před nelehký úkol. Dokázat, ţe 

svou činností jako samostatná akciová společnost splní veškeré úkoly, které jí ze zřizovací 

listiny vyplývají, a k tomu zároveň dosáhne takových hospodářských výsledků, jenţ 

umoţní jak samostatnou existenci společnosti, tak technický rozvoj s důrazem na plnění 

stále náročnějších poţadavků našich odběratelů. Jinými slovy společnost musí být stále 

konkurence schopná. 
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Chce působit na své zákazníky jako progresivní společnost, která svou existenci 

buduje na osobní odpovědnosti svých zaměstnanců za jakost a to v celém portfoliu svých 

činností. 

Strategii společnost zaměřujeme zejména: 

 na trvalou orientaci k zákazníkovi 

 na prohlubování technické zdatnosti a profesionality jejich zaměstnanců 

 na kvalitu poskytovaných sluţeb 

Pro realizaci strategie společnosti budeme uplatňovat zásady řízení dle poţadavků 

mezinárodních norem ISO 90001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

3.4 Hlavní činnosti 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je údrţba a oprava silnic, údrţba a oprava 

mostů, údrţba dopravního značení, světelná signalizace a kolektory, veřejné osvětlení, 

reklama na veřejném osvětlení, parkovací automaty, dopravně inţenýrská kancelář a 

ostatní činnosti. 

3.4.1 Údrţba a oprava silnic 

Ostravské komunikace a silnice provádějí běţnou údrţbu, která zahrnuje zejména:  

 Opravy komunikací a silničních objektů. 

 Údrţbu silniční zeleně. 

 Údrţbu silničního tělesa a jejich odvodnění. 

3.4.2 Údrţba a oprava mostů 

Ostravské komunikace, a.s. provádí nestavební údrţbu na všech mostech a lávkách na 

silniční síti a na síti místních komunikací, dále provádí stavební údrţbu podle výsledku 

běţných a hlavních prohlídek mostů. Realizuje také celkové opravy mostů na místních 

komunikacích a v neposlední řadě dle Plánu jmenovitých oprav mostů a lávek na místních 

komunikacích také investorsky zabezpečujeme jejich opravy. 
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3.4.3 Údrţba dopravního značení 

Společnost provádí údrţbu svislého a vodorovného dopravního značení. V rámci 

údrţby provádí tyto činnosti a vyuţívá tyto technologie: 

Vodorovné dopravní značení 

 Jednosloţková silniční barva. 

 Dvousloţková plastická hmota (strukturální, zvučící, hladké značení). 

 Frézování vodorovného dopravního značení. 

 Prodej materiálu pro vodorovné dopravní značení. 

Svislé dopravní značení 

 Instalace trvalého svislé dopravní značení včetně příslušenství – dodávka, montáţ, 

prodej.  

 Vodící betonové stěny CITYBLOC - dodávka, montáţ, prodej. 

 Informační tabule – výroba, prodej. 

 Směrové sloupky - dodání, montáţ, prodej. 

 Dopravní zrcadla - dodání, montáţ, prodej. 

Přechodné dopravní značení 

 Přechodné svislé dopravní značení – pronájem. 

 Mobilní světelná signalizace (semafory) – pronájem. 

 Výstraţná světelná zařízení – pronájem. 

 Přechodné informační tabule - výroba, dodávka, prodej. 

 Plotové zábrany – pronájem. 

3.4.4 Světelná signalizace a kolektory 

Ostravské komunikace, a.s. provádí celoroční údrţbu 69 ks světelných signalizačních 

zařízení. Dále provádí elektrorevize, půlroční prohlídky a zkoušky zařízení. Také provádí 

celoroční údrţbu kolektorů Frýdlantské mosty, Českobratrská, Poděbradova, Nová Ves – 

Svinov a Hrušov v celkové délce 4 610 metrů. 



29 

 

3.4.5 Veřejné osvětlení 

Důleţitou oblastí podnikatelské činnosti Ostravských komunikací, a.s. je zajištění 

bezporuchového provozu veřejného osvětlení, tj. běţná a preventivní údrţba a dále pak 

správní činnost související s veřejným osvětlením na území celého města.  

K prospěchu této činnosti velkým způsobem přispěla centralizace, coţ se projevilo i 

v lepší pozici společnosti při jednání se Severomoravskou energetikou, a. s. při sestavování 

podmínek dodávek a fakturace elektrické energie. 

3.4.6 Reklama na veřejném osvětlení 

Oddělení reklamy se komerčně zabývá reklamou na sloupech veřejného osvětlení tj. 

naváděcími a informačními systémy pro firmy, ţivnostníky, veřejný sektor. Dlouhodobým 

cílem je vybudování městského informačního systému na veřejném osvětlení. 

Reklamní a informační systém 

Jeho úkolem je přivést zákazníka nebo dodavatele k cíli. Práce reklamního oddělení 

spočívá v:  

 navrhování tras navigačních systémů 

 zajištění grafických návrhů dle přání zákazníka (ve sjednaném grafickém studiu) 

 vyřízení veškerých legislativních náleţitostí 

 výroba, montáţ a údrţba reklamy 

V rámci těchto sluţeb reklamní oddělení provádí:  

 důslednou evidenci reklamních nosičů na sloupech veřejného osvětlení, z toho 

vyplývá mj. odstraňování tzv. "černé reklamy" ze sloupů veřejného osvětlení  

 postupně sjednocuje reklamní nosiče na sloupech veřejného osvětlení a tím zlepšuje 

celkový vzhled města 

3.4.7 Parkovací automaty 

Společnost Ostravské komunikace, a.s. spravuje 23 parkovacích automatů vlastněných 

statutárním městem Ostrava. Tyto parkovací automaty přispívají k regulaci statické 
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dopravy na území města. Správa spočívá v zajišťování jejich provozuschopnosti včetně 

výběru a odvodu finanční hotovosti městu. 

3.4.8 Dopravně inţenýrská kancelář 

Dopravně inţenýrská kancelář (DIK) je oddělení zabývající se problematikou 

silničního a městského dopravního inţenýrství. Hlavní činnosti Dopravně inţenýrské 

kanceláře jsou: 

1. Dopravně - inţenýrské informace 

 dopravní průzkumy intenzit dopravy, analýzy dopravních průzkumů 

 pasport svislého a vodorovného dopravního značení 

 sborník informací o dopravě 

 poskytování podkladů k dopravním nehodám na křiţovatkách řízených SSZ 

2. Bezpečnost dopravy 

 BESIP 

 vyhodnocení dopravní nehodovosti 

 rozbory a řešení nehodových lokalit 

3. Světelné signalizační zařízení SSZ 

 operativní návrhy signálních plánů 

 dočasné úpravy signálních plánů v rámci uzavírek a objíţděk 

 kapacitní posouzení křiţovatek 

 návrh nových signálních plánů 

 liniové koordinace 

 projekty SSZ 

4. Organizace dopravy 

 roční projekty organizace a řízení dopravy 

 řešení statické dopravy (parkování a odstavování vozidel) 

 dopravní zklidňování 
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 pracovní skupina organizace a řízení dopravy 

 operativní návrhy organizace dopravy 

5. Plánování dopravy 

 aktualizace Generálního dopravního plánu 

 investiční záměry komunikačních staveb  

 automatizovaný systém řízení 

3.4.9 Ostatní činnosti 

V rámci ostatních činností provádí prohlídky a dozorování silnic a mostů, kontrolu 

dopravního značení, vedení pasportů silnic, mostů a dopravního značení, provádíme 

průzkumy a měření, investorskou, dopravně – inţenýrskou a projekční činnost, údrţbu a 

zajišťování provozu parkovacích automatů. 

Dále provádí letní dispečink, kterým je zajištěna nepřetrţitá sluţba i v době 

pracovního volna, včetně sobot, nedělí a svátků. Tento dispečink zajišťuje kontrolu, 

odstraňování nebo označení závad ve sjízdnosti vozovek a odstraňování poruch na 

veřejném osvětlení. 

3.5 Struktura zaměstnanců 

Společnost Ostravské komunikace, a.s. zaměstnává k 31. 3. 2011 celkem 255 

zaměstnanců. Z tohoto počtu je celkem 168 dělnických pracovníků a 87 TH pracovníků. 

Díky poskytnutým interním materiálům jsem měla moţnost posoudit i tzv. sociální 

strukturu zaměstnanců. Zaměřila jsem se zejména na počty zaměstnanců od roku 2005, 

věkovou strukturu, vzdělání a pohlaví zaměstnanců. 
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Graf 3.1 Přehled počtu zaměstnanců společnosti Ostravské komunikace, a.s. v letech 

2005 – 2011 
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Zdroj: vlastní tvorba na základě interních materiálů společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Z grafu 3.1 je zřejmé, ţe společnost od roku 2005 své stavy zaměstnanců nepatrně 

sniţuje. Hlavním důvodem je přirozený úbytek zaměstnanců způsobený odchodem 

pracovníků do důchodu. Další příčinou je, ţe i tato firma klade důraz na modernizaci a 

zavádění efektivnější techniky do provozu a postupné nahrazování člověka, resp. lidské 

síly. Sniţování počtu zaměstnanců také zapříčiňuje minimalizace mzdových nákladů. 

Neznamená to však, ţe by společnost na svých zaměstnancích chtěla ušetřit a neocenila je 

podle jejich zásluh. Mám na mysli to, ţe vyuţívá své zaměstnance naplno a to zejména 

v zimních měsících, kdy je potřeba více pracovníků na údrţbu silnic. Z tohoto důvodu 

proto přemisťují své zaměstnance z jednoho střediska na druhé a ušetří si tak čas a peníze 

s najímáním nových pracovních sil. 
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Graf 3.2 Věková struktura zaměstnanců k 31. 3. 2011 v % 
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Zdroj: vlastní tvorba na základě interních materiálů společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

Z grafu č. 3.2, který zobrazuje věkovou strukturu pracovníků vyplývá, ţe ve 

společnosti dostávají příleţitost lidé všech věkových skupin. Za ostatními sice výrazně 

zaostává věková skupina do 25 let, ale to je způsobeno tím, ţe většina lidí v tomto věku 

ještě studuje, nebo nemá dostatek zkušeností, aby mohli tuto práci vykonávat.  
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Graf 3.3 Dosaţené vzdělání zaměstnanců k 31. 3. 2011 v počtech zaměstnanců 
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Zdroj: vlastní tvorba na základě interních materiálů společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Graf vypovídá o tom, ţe zde pracuje spousta dělníků, kteří mají buď jen základní 

vzdělání, nebo jsou vyučeni. Tito pracovníci tvoří zhruba nadpoloviční většinu všech 

zaměstnanců. Dále jsou zde pracovníci, kteří mají maturitní vzdělání. Mezi ně se řadí 

zejména mistři, dispečeři a někteří TH pracovníci. Vysokoškolské vzdělání je ve firmě 

zastoupeno vedoucími pracovníky jednotlivých útvarů a vrcholovým managementem 

firmy. Vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům odpovídá zhruba 8% z celkového počtu 

zaměstnanců. 
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Graf 3.4 Struktura zaměstnanců společnosti Ostravské komunikace, a.s. z hlediska 

pohlaví 
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Zdroj: vlastní tvorba na základě interních materiálů společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Z tohoto grafu lze vyčíst jednoznačnou převahu muţů nad ţenami. Tento výsledek se 

dal očekávat, neboť práce, kterou dělníci vykonávají je ryze muţská. Ţeny vykonávají ve 

firmě hlavně kancelářské práce. 

3.6 Organizační struktura společnosti 

 

Nejvyšším orgánem této právní formy je valná hromada sloţená z majitelů akcií – 

akcionářů. Jediným akcionářem je Statutární město Ostrava. Statutární orgán tvoří 

představenstvo, které je sloţeno z předsedy, místopředsedy a jednoho člena. Dozorčí rada 

společnosti je sloţena z předsedy, místopředsedy a sedmi členů. V těchto dnech probíhají 

ve společnosti Ostravské komunikace, a.s., v souladu s jejími Stanovami a Volebním 

řádem, volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti. 

Vedení společnosti tvoří:  

 ředitel společnosti, 

 technicko – správní náměstek, 

 výrobní náměstek, 

 ekonomický náměstek. 

 

Podrobnější rozdělení organizační struktury podniku naleznete v příloze č. 1. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

4.1 Pouţité metody 

 

Pro získání informací k posouzení a analýze současného stavu jsem poţila následující 

metody: 

 Analýzu interních dokumentů – tou jsem získala především podklady, ze kterých 

jsem vytvořila různé přehledy, např. počet zaměstnanců, věkovou strukturu a 

strukturu vzdělání zaměstnanců apod. Všechny tyto dokumenty mi byly poskytnuty 

personálním úsekem společnosti. 

 Rozhovor, který jsem vedla s vedoucí personálního a mzdového oddělení . Paní 

vedoucí mi podala podrobné informace spojené s chodem personálního úseku 

společnosti, podrobně mi popsala postup získávání a výběru zaměstnanců a 

následnou adaptaci nově přijatých pracovníků. 

 Dotazník jsem pouţila na zhruba polovinu z celkového počtu zaměstnanců a 

rozdala jej do všech úseků společnosti. Zaměřila jsem ho tedy celoplošně na celou 

společnost a slouţil k posouzení spokojenosti s dosavadním systémem získávání a 

výběru zaměstnanců. 

 

4.2 Systém získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

Organizace systému získávání a výběru zaměstnanců má na starosti personální 

oddělení společnosti. Veškerá řešení týkající se personálních otázek jsou pak obsaţena 

v Kolektivní smlouvě na rok 2011. Předmětem kolektivní smlouvy je stanovení a 

upřesnění podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních a 

dalších nároků zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po konzultaci 

s vedoucí personálního oddělení jsem zjistila, ţe v praxi v rámci zvýšení efektivnosti 

tohoto procesu postupují dle následujících 12 kroků. 

 

1. Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

Jako kaţdá společnost, tak i Ostravské komunikace, a.s. a zejména pak personální 

oddělení této společnosti usilují o včasné rozpoznání volného pracovního místa nebo 

potřeby vytvoření dalšího pracovního místa. Úkolem personalistky je včas informovat 
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vedení na pravidelných schůzích o předem známých skutečnostech jako je např. očekávaný 

odchod pracovníka do důchodu nebo o podané výpovědi zaměstnance. Společnost je 

chráněna zákonem stanovenou 2 měsíční výpovědní lhůtou, kterou vyuţívá především 

k zahájení procesu získávání nových zaměstnanců, aby bylo pracovní místo včas obsazeno 

novým pracovníkem. 

 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

Skutečnou povahu a poţadavky volného pracovního místa zná nejlépe příslušný mistr 

provozu nebo vedoucí oddělení, na němţ došlo nebo dojde ke změnám, tedy k uvolnění 

pracovního místa.  

Potřebná charakteristika jednotlivých profesí s náplní práce je obsaţena 

v organizačním řádu společnosti. Poţadavky na lidské zdroje a náplň pracovního místa 

obsahují následující údaje: 

 název funkce, 

 dosaţené vzdělání, 

 délka praxe,  

 odborné znalosti a zkušenosti, 

 podřízenost, 

 nadřízenost 

 popis hlavních pracovních činností, odpovědností a povinností. 

 

Podrobnější informace a příslušné formuláře společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

naleznete v příloze č. 4, č. 5. a č. 6. 

 

3. Zváţení alternativ 

Společnost Ostravské komunikace, a.s. je jedna z firem s malou fluktuací 

zaměstnanců. Neţ firma příjme nového zaměstnance, předem dobře zváţí i jiné alternativy 

a to jak uţ jsem výše zmínila, hlavně v zimním období, kdy má vţdy více zakázek. Proto 

plně vyuţívá své zaměstnance a přemisťuje je mezi jednotlivými provozy, které nejsou 

v zimně aţ tak plně vyuţity. Pokud to však není z různých důvodů moţné, hledá nové 

pracovníky za účelem uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou a v případě potřeby a 

dobrých pracovních výsledků je smlouva upravena dodatkem na dobu neurčitou. 
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4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa 

Personální oddělení získá od vedoucího provozu, který disponuje volným pracovním 

místem informace o pracovním místu. Jejich úkolem je vybrat z daných náleţitostí ty 

nejdůleţitější jak pro firmu, tak pro potencionálního uchazeče a ty pak budou zveřejněny 

v nabídce zaměstnání. 

 

5. Identifikace potencionálních zdrojů 

Od vedoucí personálního oddělení jsem zjistila, ţe společnost pouţívá při získávání 

zaměstnanců jak vnějších tak i vnitřních zdrojů, dodrţuje však jakési nepsané pravidlo, ţe 

vţdy prvně hledá v řadách současných zaměstnanců. Pokud však vhodného pracovníka 

nemají k dispozici, pak vyuţívají externí zdroje získávání. 

 

6. Volba metod získávání zaměstnanců 

Společnost Ostravské komunikace, a.s. vyuţívá různé metody k získávání 

zaměstnanců, a to následující: 

 

Spolupráce s úřady práce 

Tato metoda je nejen pro tuto firmu, ale všeobecně pro všechny společnosti finančně 

výhodná, neboť je nestojí ani korunu. Úřady práce ovšem jen málokdy vyhoví 

poţadavkům společnosti a nenabídnou jim dosti kvalifikované a poţadavky splňující 

uchazeče. 

 

Doporučení současného pracovníka společnosti 

Jak jsem zjistila, tato metoda je ve společnosti dosti vyuţívaná. Jedná se o situaci, kdy 

současný zaměstnanec doporučí firmě na volné pracovní místo osobu ze svého okolí, které 

věří a o které ví, ţe má dostatečnou kvalifikaci na to, aby mohl danou práci vykonávat. 

Tato osoba pak samozřejmě musí projít řádným výběrovým řízením. 

 

Vývěsky 

Vývěsky o volném pracovním místu společnost vyvěšuje na informativní nástěnce u 

recepce organizace. 
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E-recruitment 

Společnost vyuţívá ke zveřejňování nabídky práce své internetové stránky 

www.okas.cz , kde v sekci volná pracovní místa najdou potencionální uchazeči veškeré 

informace s tím spojené.  

Společnost má i svou databázi uchazečů o pracovní místa, kterou průběţně aktualizuje 

a v případě potřeby uchazeče telefonicky nebo e-mailem kontaktuje. 

 

Sami se hlásící uchazeči 

Tato metoda je rozšířená zejména u dělnických pozic, kdy společnost zaznamenává 

zvýšenou nabídku pracovních sil. 

 

7. Volba dokumentů a informací od poţadovaných od uchazečů 

Firma Ostravské komunikace, a.s. vyţaduje po uchazečích o volné pracovní místo dva 

základní dokumenty. Prvním je vypracovaný strukturovaný ţivotopis, který můţe být 

zaslán poštou, mailem nebo předán osobně na personální oddělení společnosti. Druhým je 

osobní dotazník, který si firma vypracovala sama dle svých poţadavků. Osobní dotazník 

naleznete v příloze č. 7.  

 

8. Formulování nabídky zaměstnání 

Jak uţ jsem zmínila výše, tento krok spočívá ve spolupráci personálního oddělení a 

vedoucího oddělení, na kterém se vyskytuje volné pracovní místo. Po předání popisu a 

specifikace pracovního místa na personální oddělení má personalista za úkol formulovat 

nabídku práce, která bude zveřejněna. Je čistě na společnosti jak dlouho a kde bude 

nabídku zveřejňovat. 

 

9. Uveřejnění nabídky práce 

V případě společnosti Ostravské komunikace, a.s. se nabídky práce zveřejňují na jejich 

internetových stránkách, na vývěsce ve firmě a na intranetu společnosti. 

 

10. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů 

Veškeré dokumentace související s uchazeči o zaměstnání je uchovány na personálním 

oddělení společnosti. Firma má také svou databázi uchazečů o zaměstnání v elektronické 

podobě a tak také uchovává jejich data.  

 



40 

 

11. Předvýběr na základě předloţených dokumentů a informací 

V této fázi personalistka dělá předvýběr vhodných uchazečů o volné pracovní místo a 

to na základě poskytnutých dokumentů a základních informací o uchazeči. Předvýběrem 

projdou jen uchazeči, kteří splňují poţadavky kladené na volné pracovní místo a ti jsou 

zařazeni do vlastního procesu výběru. 

 

12. Sestavení seznamu uchazečů 

Výsledný seznam uchazečů, kteří jsou dostatečně způsobilí vykonávat nabízenou 

práci, se předává řediteli společnosti, který se účastní výběrového pohovoru, dále pak 

mistrovi provozu nebo vedoucímu oddělení, podle toho o jaké volné pracovní místo se 

jedná. 

 

4.3 Výběr zaměstnanců 

 

Výběr zaměstnanců je konečnou fází získávání zaměstnanců. Vybrat kvalitního 

zaměstnance je pro kaţdou společnost nelehkým úkolem. Ve společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. se výběru pracovníků můţe účastnit ředitel společnosti, mistr provozu, 

vedení oddělení a personalistka. Záleţí na tom, o jaké volné pracovní místo jde a koho se 

to týká. Liší se od sebe samozřejmě výběr zaměstnance na dělnické pozice a na pozice TH 

pracovníků.  

Výběr se uskutečňuje většinou na základě výběrového pohovoru, doplněný o 

dokumenty jako je strukturovaný ţivotopis a osobní dotazník. Před podepsáním pracovní 

smlouvy je ještě od zájemce vyţadováno potvrzení o vstupní lékařské prohlídce, doklady o 

dosaţeném vzdělání, potvrzení o plnění povinnosti sociálního pojištění a karta zdravotní 

pojišťovny. 

 

Závěrečné fáze výběru zaměstnanců 

 

Po všech předcházejících krocích následuje uzavření pracovní smlouvy a předání 

mzdového zařazení zaměstnanci. Referent mezd pak zaloţí osobní sloţku nového 

zaměstnance, přihlásí ho k příslušnému zdravotnímu pojištění a na správu sociálního 

zabezpečení a vyplní evidenční list důchodového pojištění. Nový zaměstnanec pak 

absolvuje vstupní školení BOZP a PO a základní školení z oblasti integrovaného 

manaţerského systému a je seznámen s organizačním a pracovním řádem a kolektivní 
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smlouvou. Po zařazení do pracovní skupiny je určen odpovědný zaměstnanec, který bude 

provádět dohled nad novým zaměstnancem. Cílem tohoto dohledu je zjistit skutečné 

schopnosti a pracovní morálku nového zaměstnance a včasné odhalení jakéhokoliv 

problému, souvisejícího s činností tohoto pracovníka. Dohled nad novým zaměstnancem 

končí v okamţiku, kdy je moţno odpovědět na otázku, zda je pracovník pro firmu 

přínosem. 

 

Kompletní schéma přijímání a zapracování nového zaměstnance je součástí přílohy č. 8. 

 

4.4 Dotazníkové šetření 

 

Pro ještě konkrétnější analýzu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. jsem pouţila metodu dotazníků, která je jednou 

z nejpouţívanějších metod a je zcela anonymní. 

Dotazníkový průzkum byl proveden v dubnu 2011. Část dotazníku byl rozdán v tištěné 

podobě a to zejména na dělnické pozice a část byl uveřejněn v elektronické podobě na 

intranetu společnosti. 

 

Konstrukce dotazníku 

 

Dotazník je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na osobní názory a 

zkušenosti v oblasti získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Ostravské 

komunikace, a.s.  

Ve druhé části dotazníku je pět identifikačních otázek, kde se ptám na pohlaví, věk, 

dosaţené vzdělání, počet let, po které je zaměstnanec ve firmě zaměstnán a nakonec na 

jakém provoze zaměstnanec pracuje. 

Celý dotazník naleznete v příloze č. 3. 

 

4.5 Výsledky dotazování 

 

Jak uţ jsem zmínila, na dělnické pozice byly rozdány dotazníky v tištěné podobě a to 

80 kopií. Zpět se mi vrátilo 49 kopií. Zaměstnanci technicko – správního a ekonomického 

úseku odpovídali prostřednictvím intranetu, na který byl dotazník umístěn. Elektronickou 

podobou odpovědělo 24 respondentů. Dohromady se mi tedy vrátilo 73 kopií dotazníku 



42 

 

z celkového počtu 255 zaměstnanců, coţ podle mě stačí k reálnému posouzení a 

vyhodnocení skutečné situace ve společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

 

Otázka č. 1 - Kde jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl(a)? 

Graf 4.1 Vyhodnocení odpovědí u otázky č. 1 

22%
14%

25%

39%
A

B

C

D

 

Z grafu vyplývá, ţe čtvrtina zaměstnanců se o volném pracovním místě dozvěděla 

v tisku, rozhlase či televizi. 22 % respondentů si našlo místo prostřednictvím úřadu práce a 

14 % přes internet. Největší část dotazovaných, a to 39 % uvedlo, ţe se získalo pracovní 

místo pomocí svého známého, nebo firmu navštívilo osobně a na volné pracovní místo se 

zeptalo. 

Otázka č. 2 - Jak jste na nabídku reagoval(a)? 

 

Graf 4.2 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 
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Nadpoloviční většina, tedy 68 % respondentů reagovalo na nabídku práce osobní 

návštěvou firmy. Čtvrtina zaměstnanců pak do firmy zavolala a zbytek reagoval 

prostřednictvím e-mailu. 

Otázka č. 3 - Jaké dokumenty a informace od Vás firma poţadovala? 

Graf 4.3 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 
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Překvapily mě odpovědi na otázku č. 3. Jen po 43 % respondentech byl poţadován 

ţivotopis, a to je podle mě dosti málo. 36% zaměstnanců pak vyplňovalo firemní dotazník, 

po 14% byly vyţadovány reference z předchozího zaměstnání a mezi další odpovědi 

patřily listiny o dosaţeném vzdělání nebo např. řidičské průkazy. 

Otázka č. 4 - Jakým způsobem jste byl(a) informován(a) o konání výběru uchazečů? 

Graf 4.4 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 
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Necelé ¾ uchazečů byli pozvání k výběru na volné pracovní místo po telefonu. 11% 

respondentů informovala firma poštou a zbylá část nejčastěji uváděla, ţe byli vyzváni 

osobně při návštěvě firmy a dva uvedli, ţe k ţádnému výběru dokonce ani vůbec nedošlo. 

Otázka č. 5 - Která z metod byla během Vašeho výběrového řízení pouţita? 

Graf 4.5 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 
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Z výsledku této otázky vyplývá, ţe většina uchazečů se zúčastnila pohovoru, 19 % 

zaměstnanců pak vyplnilo firemní dotazník a dva z respondentů podstoupilo kombinaci 

obou těchto metod. 3 % vyjadřují počet dvou osob,  které se uţ v předchozí otázce zmínili 

o neexistenci výběrového řízení. 

Otázka č. 6 - Pokud šlo o výběrový pohovor, tak o jaký typ výběrového pohovoru se 

jednalo? 

Graf 4.6 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 
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Klasického pohovoru jednoho s jedním se účastnilo nejvíce dotazovaných a to 77 %. 

Zbylí zaměstnanci absolvovali skupinový rozhovor a rozhovor před komisí a našli se i 

někteří, kteří tuto situaci nedokázali posoudit. 

Otázka č. 7 - Jaká byla atmosféra v průběhu rozhovoru? 

Graf 4.7 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7 
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Odpovědi na tuto otázku jsou velmi uspokojivé. Skoro všichni zaměstnanci shledali 

atmosféru v průběhu rozhovoru za přátelskou v nejhorším případě za spíše přátelskou. 

 

Otázka č. 8 - Jak na Vás působily otázky kladené tazateli? 

Graf 4.8 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8 
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Také odpovědi na otázku č. 8 jsou kladné. Téměř na 90 % dotazovaných působily 

otázky kladené během pohovoru v souladu s etikou a zbylých 10 % pouţilo navíc slovo 

„spíše“.   

Otázka č. 9 - Kdo se zúčastnil Vašeho výběrového řízení? 

Graf 4.9 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 
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U většiny dotazovaných se výběrového řízení účastnili vedoucí úseku, kterého se dané 

místo týkalo. 22 % zaměstnanců odpovědělo, ţe se jejich výběrového řízení zúčastnil 

personalista a u 7 % zaměstnanců byl přítomen i ředitel firmy a někteří uvedli kombinaci 

těchto odpovědí.  

Otázka č. 10 - Jak na Vás působilo prostředí, ve kterém se výběrové řízení konalo? 

Graf 4.10 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 10 
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Na všechny zaměstnance působilo prostředí, ve kterém se výběrové řízení konalo 

příjemně, v nejhorším spíše příjemně. Jen dva respondenti tuto otázku nedokázali posoudit. 

Otázka č. 11 - Jak jste byl(a) informován(a) o výsledcích výběrového řízení? 

Graf 4.11 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 11 
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Více neţ polovina uchazečů byla informována o výsledcích výběrového řízení ihned. 

Zbytek uchazečů pak firma informovala telefonicky a jednoho poštou. 

Otázka č. 12 - Pokud jste o výsledcích výběrového řízení nebyl(a) informován(a) 

ihned, tak v jakém časovém rozmezí od konání výběrového řízení jste byl(a) 

s výsledky seznámen(a)? 

 

Graf 4.12 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 12 
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Respondenti, kteří se o výsledcích výběrového řízení nedozvěděli hned, to je celkem 

33 osob, odpovídali následovně: 52 % uchazečů bylo informováno do 2 dnů, 39 % do 7 

dnů a 9 %  aţ po více neţ 8 dnech. 

Otázka č. 13 - Na jaké pozici ve firmě působíte? 

Graf 4.13 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 13 
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Z celkového počtu 73 dotazovaných odpovídalo 67 % dělníků, 25 % zaměstnanců 

z oddělení technického a ekonomického a 8 % manaţerů. 

Otázka č. 14 - Jak dlouho ve firmě pracujete? 

Graf 4.14 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 14 
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Z odpovědí na otázku č. 14 je zřejmě, ţe firma je se svými zaměstnanci nadmíru 

spokojena, neboť drtivá většina pracuje ve společnosti Ostravské komunikace, a.s. více neţ 
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šest let. Po rozhovoru s personální vedoucí dokonce vím, ţe mnozí zde pracují přes dvacet 

let. 8 % zaměstnanců je ve firmě zaměstnáno méně neţ šest let a 1 dotazovaný méně neţ tři 

roky. 

Otázka č. 15 - Jaké je Vaše dosaţené vzdělání? 

Graf 4.15 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 15 
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Z dotazníkového výzkumu je zřejmé, ţe společnost je příleţitostí pro všechny skupiny 

lidí. Polovinu zaměstnanců tvoří středoškolsky vzdělané osoby. Další nejpočetnější 

skupinu zaujímají lidé s výučním listem a to 29 %.  9 dotazovaných bylo vysokoškoláků a 

zbytek vyučených s maturitou. 

Otázka č. 16 - Jaký je Váš věk? 

 

Graf 4.16 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 16 
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Největší počet dotazovaných se zařadilo do kategorie 40 – 50 let, 35 % respondentů, 

tedy 25 ze 73. 27 %, tedy 20 respondentů, patří do kategorie 30 – 40 let. Celou čtvrtinu ze 

73 respondentů tvoří zaměstnanci, kteří mají 50 – 60 let. 6 lidí z dotazovaných je mladší 30 

let a 4 osoby jsou starší 60 let, dá se tedy říct, ţe uţ v důchodovém věku. 

Otázka č. 17 - Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf 4.17 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 17 
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Zaměstnance Ostravských komunikací, a.s. tvoří z větší části muţi. 90 % 

dotazovaných jsou muţi a zbytek patří k ţenskému pohlaví, tedy 10 % dotazovaných. 

Celkové shrnutí dotazníkového šetření 

Celkové výsledky dotazníkového šetření ve firmě Ostravské komunikace, a.s. jsou na 

velmi dobré úrovni. Byly zjištěny výsledky související s procesem získávání a výběru 

zaměstnanců a to přímo prostřednictvím současných zaměstnanců. Jejich pohled na tento 

problém je objektivní, neboť sami tímto procesem prošli.  

Z dotazníkového šetření tedy vyplynuly následující skutečnosti. Metody vyuţívané při 

získávání zaměstnanců se jeví jako dostačující. Většina uchazečů se o volném pracovním 

místě dozvěděla přes svého známého, tedy přes stávajícího zaměstnance, znamená to, ţe si 

organizace svých zaměstnanců váţí a věří jim. Velmi často se lidé přišli informovat na 

volné pracovní místo osobně.  

Co se týče výběrového řízení, tak uchazeči byli vţdy včas informováni o výběrovém 

řízení. Většina uchazečů podstoupila výběrový pohovor typu jednoho s jedním. Dále 
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vyplynulo, ţe atmosféra při výběrovém řízení byla přátelská a otázky kladené tazateli byly 

v souladu s etikou. Všichni dotázaní byli dostatečně informováni o výsledcích výběrového 

řízení a více neţ polovina dokonce ihned.  

Dotazníkového šetření se zúčastnili zaměstnanci různého vzdělání.  Velká většina 

dotázaných byla muţů a zbytek ţen. Délka zaměstnání většiny dotazovaných je přes šest 

let. Můţeme z toho usoudit, ţe fluktuace zaměstnanců je velmi nízká.  

Na základě zjištěných výsledků jsem následně vypracovala návrhy a doporučení pro 

firmu Ostravské komunikace, a.s. 
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5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Na základě interních dokumentů, které mi byly poskytnuty firmou Ostravské 

komunikace, a. s., rozhovoru s personální vedoucí a hlavně na základě dotazníkového 

průzkumu, bych teď chtěla zhodnotit současný systém získávání a výběru zaměstnanců a 

případně navrhnout doporučení na jeho vylepšení. 

Výsledky dotazníkového průzkumu jsou velmi dobré a ukazují na to, ţe systém 

získávání a výběru zaměstnanců je ve firmě Ostravské komunikace, a. s. velmi dobrý a 

propracovaný vzhledem k jejich potřebám. I přesto zde uvedu několik návrhů, které by 

mohly zefektivnit dosavadní systém. 

 

Spolupráce se školními institucemi 

 

K získávání zaměstnanců bych firmě doporučila vyuţívat další a podle mě velmi 

efektivní a nenákladnou metodu a to spolupráci s učilišti, středními odbornými školami a 

vysokými školami. Tato metoda je v současnosti velmi moderní a vyuţívaná. Společnost 

má tak moţnost získat nové a mladé pracovní síly. Absolventi škol, kteří opustí školu, sice 

nemají ţádnou praxi, ale má to i své výhody. Nemají ţádné špatné návyky z minulého 

zaměstnání a nejsou ničím „zkaţení“, a tak si je firma můţe vychovat k obrazu svému. 

Absolventi, kteří stojí o danou práci, budou pro firmu jistě přínosem, jelikoţ jsou plni síly 

a nových nápadů. Doporučuji to hlavně proto, ţe jak vyplynulo z dotazníku, ve firmě tito 

mladí lidé zcela chybí. 

Firma by studenty oslovovala pomocí plakátů, které by byly vyvěšeny na nástěnkách 

příslušných škol s informacemi o volných pracovních místech. Dále by se organizace 

mohla účastnit veletrhů pracovních příleţitostí jako např. „Kariéra“, která probíhá 

kaţdoročně na VŠB-TUO. 

 

Vyuţití vysokoškolského intranetu 

 

Tímto bych navázala na předchozí návrh a firmě bych doporučila vyuţívat k získávání 

potencionálních zaměstnanců školního intranetu, kdy studentům budou rozesílány e-maily, 

kde se jim firma bude prezentovat, popřípadě nabízet volné pracovní místo a informace o 

něm. Je samozřejmě nutná spolupráce s danou školou a následně souhlas vedení školy. 
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K získávání TH pracovníků a zaměstnanců na ekonomický úsek bych doporučovala 

konkrétně spolupráci s VŠB-TUO, Ekonomickou fakultou.  

 

Inzerce na internetových stránkách www.okas.cz 

 

V dnešní době, kdy se internet stává součástí našeho kaţdodenního ţivota, by se měla 

kaţdá firma zaměřit hlavně na vzhled, funkčnost a efektivitu firemních internetových 

stránek. Ostravské komunikace, a.s. své internetové stránky sice vyuţívá k uveřejňování 

volného pracovního místa, ale navrhla bych menší úpravy a rozšíření. V současnosti firma 

pod ikonou pracovní příleţitosti uveřejňuje volná pracovní místa. Rozšířila bych tuto sekci 

ještě o informace pro absolventy, čímţ znovu naráţím na spolupráci s těmito mladými 

lidmi. 

 

Umoţnění vykonání veřejně prospěšných prací 

 

Velmi neobvyklou metodou jak získat aspoň na čas pracovní sílu na dělnické pozice 

je, ţe firma umoţní vykonávat veřejně prospěšné práce. Tuto práci vykonávají lidé, kteří 

byli odsouzeni k odpracování trestu formou obecně prospěšných prací u nějaké firmy. 

Někdy to můţe být risk, ale firmě to zcela ušetří mzdové náklady. Tito lidé totiţ nejsou 

vedeni jako zaměstnanci, nemají smlouvu ani plat.  

 

Sjednocení poţadovaných dokumentů od uchazečů 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe nejsou sjednoceny dokumenty a informace, 

které se po uchazečích o zaměstnání poţadují. Je samozřejmě rozdíl, zda se jedná o místo 

na dělnickou pozici nebo na ekonomický úsek, ale základ bych stanovila pro všechny 

stejný. Doporučila bych, aby všichni uchazeči bez rozdílu zaslali ţivotopis a vyplnili 

osobní dotazník, který má pro tyto účely firma dobře zpracovaný. Z důvodu časové úspory 

bych vše poţadovala zaslat e-mailem, a proto bych osobní dotazník uveřejnila na 

webových stránkách firmy, kde by si ho všichni uchazeči mohli hned vyplnit a společně 

s ţivotopisem zaslat. 

 

 

 

http://www.okas.cz/
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Účast personalisty u výběrového pohovoru 

 

Většina zaměstnanců v dotazníku odpovídala, ţe při jejich pohovoru byl přítomen 

vedoucí provozu nebo oddělení, kterého se volné pracovní místo týkalo. Nemluvím ani o 

zaměstnancích, kteří uvedli, ţe se vůbec výběrového pohovoru neúčastnili. Myslím, ţe by 

bylo nejen pro firmu, ale i pro zaměstnance dobré, kdyby se jako v předchozím návrhu 

sjednotila pravidla pro výběrový pohovor, samozřejmě s ohledem na obsazované místo. 

Navrhuji, aby byl kromě vedoucího provozu u pohovoru vţdy přítomen i personalista. 

Podle mého názoru, vţdy lépe posoudí daného uchazeče dva lidé neţ jeden. 

Kaţdá firma usiluje o spolehlivé a pracovité zaměstnance, proto je jen na ni, jak si je 

vybere a vychová.  

 

Zavedení ukázek práce na dělnické pozice 

 

Poslední můj návrh se týká dělnických pozicí. Doporučila bych firmě zavést metodu 

ukázek práce při přijímání pracovníků na tyto pozice. Měly by prověřit schopnosti a 

dovednosti poţadované na danou pozici. Praktické prověření uchazeče lépe ukáţe, zda je 

dotyčný schopen vykonávat tuto pozici.  
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6 ZÁVĚR 

 

Základním zdrojem kaţdé organizace jsou lidé. Bez kvalitních a spolehlivých 

zaměstnanců dnes nemá firma šanci uspět v konkurenčním boji. Získávání a výběr 

zaměstnanců je jedna z klíčových personálních činností a uvědomuje si to i společnost 

Ostravské komunikace, a.s.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat současný systém získávání a výběru 

zaměstnanců ve společnosti Ostravské komunikace, a.s. a navrhnout konkrétní moţnosti, 

které by vedly ke zlepšení uţ tak dobrého systému. 

 

Má diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Na část teoretickou, kterou jsem 

zpracovala po nastudování odborné literatury. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku 

vybrané organizace, její historii, současnost, poslání a hlavní činnosti a v neposlední řadě 

její lidské zdroje. K vypracování této části mi poslouţily interní materiály společnosti, 

výroční zpráva společnosti za rok 2009 a informace z jejich webových stránek. Ve třetí 

části jsem pak analyzovala současný systém získávání a výběru zaměstnanců. Součástí 

praktické části mé diplomové práce je i dotazníkový průzkum, který jsem ve společnosti 

provedla. Obsahem poslední kapitoly jsou návrhy a doporučení pro zlepšení současné 

situace, které vyplynuly z dotazníkového šetření a po rozhovoru s personální vedoucí. 

 

Přínos mé diplomové práce vidím v tom, ţe společnost Ostravské komunikace, a.s. má 

moţnost seznámit se s výsledky dotazování. Doufám, ţe mnou sepsané návrhy a 

doporučení budou pro firmu přínosem a budou alespoň podnětem k moţnému řešení 

zjištěných nedostatků.  
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