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1 Úvod 

 V posledních letech, kdy se Česká republika potýká se zvýšenou nezaměstnaností, o 

pracovníky není nouze. Lidé se ve své podstatě nabízejí sami. Organizace mají na výběr 

z mnoha uchazečů. Avšak dobrých, výkonných pracovníků je vţdy nedostatek, a ne jedna 

společnost se je snaţí získat na svoji stranu. Je tedy důleţité zvolit takový přístup získávání a 

výběru pracovníků, aby společnost oslovila ty nejvhodnější pracovníky a z nabízených 

uchazečů vybrala toho nejlepšího. 

 

 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. Získávání a výběr pracovníků je jeden z nejdůleţitějších 

úkolů personálního oddělení, popřípadě jiného pověřeného pracovníka. V malých organicích 

většinou získávání a výběr pracovníků provádí ředitel společnosti. Tento proces je časově i 

finančně náročný. Avšak lidé jsou srdcem firmy a je velmi důleţité vybrat pracovníky, kteří 

budou splňovat poţadované kvalifikační, odborné a jiné specifické poţadavky a zároveň 

přispějí ke zlepšení pracovních vztahů, atmosféry a k vytváření vyšší hodnoty společnosti. 

Vhodní pracovníci mohou být pro společnost přínosem, a proto je důleţité procesu získávání 

a výběru pracovníků věnovat patřičnou pozornost a obětovat mu potřebný čas. Neboť i na 

špatně vybraného pracovníka musí společnost vynaloţit peněţní prostředky a čas. Špatně 

vybraný pracovník můţe napáchat nemalé škody. Napáchané škody zabere mnoho času 

napravit a je nutné na ně vynaloţit další finanční prostředky. 

 

 Výkonnost manaţera závisí na správném výběru pracovníků a jeho organizačních, 

řídících schopnostech. Pokud má společnost pod sebou nevhodné pracovníky, klesá i hodnota 

a výkon společnosti. Jak jiţ bylo uvedeno, základním stavebním kamenem společnosti jsou 

výkonní, spolehliví, loajální pracovníci, kteří splňují všechny předpoklady k výkonu efektivní 

práce na pracovní pozici. Systém získávání a výběru pracovníků je velmi důleţitý pro správné 

fungování společnosti. Tento systém bude podrobněji analyzován v bakalářské práci. 

 

 V druhé kapitole bakalářské práce popisuje teoretická východiska získávání a výběru 

pracovníků a jaké lze při nich uplatnit metody. Metodami, jeţ jsou uplatněné v celé 

bakalářské práci, se zabývá metodika, která je popsána v druhé kapitole. Třetí kapitola je 

věnovaná charakteristice společnosti, na kterou je bakalářské práce aplikovaná. Čtvrtá 
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kapitola je prakticky zaměřena. Popisuje systém získávání a výběru pracovníků a jednotlivé 

metody uplatňované ve společnosti G3 s.r.o. při získávání a výběru pracovníků. Popisovaný 

proces je pro získávání a výběr obchodních zástupců. Součástí čtvrté kapitoly je sociologický 

výzkum prováděný v G3 s.r.o. Pátou kapitolu tvoří návrhy a doporučení, které by měli přispět 

ke změnám a zlepšení celého procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. 

Šestá kapitola je věnovaná závěru, jenţ shrnuje celou bakalářskou práci. 

 

 Cílem bakalářské práce je prostřednictvím ředitele společnosti G3 s.r.o., analyzovat 

problematiku získávání a výběru pracovníků. Zjistit jeho silné a slabé stránky. Pomocí 

metody dotazníkového šetření získat obraz o této problematice a na základě toho doporučit 

návrhy ke zlepšení celého procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. 

 

2 Teoretická východiska získávání a výběru pracovníků 

 

2.1 Metodika  

1. Krok: Výběr tématu. 

2. Krok: Hledání a porovnávání více společností mezi sebou. 

3. Krok: Na základě výsledků z druhého kroku bude vybrána konkrétní společnost, ve 

které bude analyzován proces získávání a výběru pracovníků. 

4. Krok: Oslovení ředitele společnosti prostřednictvím emailu. 

5. Krok: Telefonický rozhovor s ředitelem společnosti.  

6. Krok: Osobní setkání s ředitelem společnosti. Prostřednictvím rozhovoru uzavřena 

dohoda o spolupráci na bakalářské práci. Zjištění informací týkající se společnosti. 

7. Krok: Rozhovor s asistentem ředitele a s ředitelem společnosti. 

8. Krok: Analýza dotazníkového šetření. 

9. Krok: Vyhodnocení dotazníků. 

10. Krok: Návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení procesu získávání a výběru 

pracovníků ve vybrané společnosti. 
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2.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů lze chápat jako strategický a promyšlený logický přístup k řízení lidí, 

kteří v organizaci pracují, individuálně a kolektivně přispívají k dosahování hospodářských 

cílů. 

 

Podrobnější definicí řízení lidských zdrojů jako odlišný přístup k řízení v oblasti 

zaměstnávání lidí, který usiluje o dosaţení konkurenční výhody prostřednictvím strategického 

rozmísťování vysoce oddané a schopné pracovní síly a pouţívá přitom integrovanou soustavu 

kulturních, strukturálních a personálních postupů [1]. 

 

Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich vyuţívání a zároveň 

pro podnik představují ten nejcennější a nejdraţší faktor. Řízení lidských zdrojů je jádrem a 

nejdůleţitější oblastí celého podnikového řízení [12]. 

 

Hlavní charakteristiky ŘLZ jsou: 

 důraz na strategický přístup 

 liniový vedoucí hrají ústřední roli 

 politiky organizace musí být integrovány a soudrţné 

 konkurenční výhoda je dosahována skrze úsilí lidí 

 ve vztazích mezi manaţery a pracovníky převládá spíše unitaristický neţ pluralistický 

přístup [8]. 

 

Úkolem ŘLZ je slouţit tomu, aby podnik byl výkonný a aby se jeho výkon neustále 

zlepšoval [12]. 

 

Nedílnou součástí ŘLZ je plánování lidských zdrojů usilující o předpověď budoucích 

poţadavků organizace na lidské zdroje [7]. 

 

Personální plánování usiluje o to, aby podnik měl nejen v současnosti, ale zejména v 

budoucnosti pracovní síly v potřebném mnoţství, s potřebnými znalosti, dovednosti a 

zkušenosti, s ţádoucími osobnostními charakteristikami, optimálně motivované a s ţádoucím 

poměrem k práci, flexibilní a připravené na změny, optimálně rozmístěné do pracovních míst 

i organizačních celků podniku, ve správný čas s přiměřenými náklady [10]. 
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Plánování lidských zdrojů slouţí jako pojítko mezi širšími plány organizace a konkrétně 

zvolenými alternativními postupy v oblasti ŘLZ, které rozlišuje oblasti plánování potřeby 

pracovníků, plánování pokrytí potřeby pracovníků, prognózování, předvídání zdrojů 

pracovníků a plánování rozvoje pracovníků [9]. 

 

V bakalářské práci je podrobněji rozebíráno získávání a výběr pracovníků, které spadá do 

výše uvedených prvních dvou oblastí plánování. 

 

 

2.3 Získávání a výběr pracovníků 

Lidé jsou srdcem firmy, proto čím lepší lidé v organizaci pracují, tím lepší se firma stává.  

Existují lidé, kteří pro svou práci ţijí, pokud by se nám podařilo takovými lidmi obsadit 

kaţdou volnou pozici ve firmě, bylo by to podniku velkým přínosem. Nevhodně přijaté osoby 

mohou práci v organizaci změnit ve velmi nepříjemnou zkušenost a vést ke ztrátě dobrých 

pracovníků.  Výsledky, které získáme, jsou v přímém vztahu k mnoţství času, který na něj 

věnujeme. Několik hodin času, strávených snahou vybrat co nejlepší kandidáty je rozhodně 

lepší časovou investicí, neţ nesčetné hodiny, které musíme věnovat řešení problémů 

vyvolaných nevhodným zaměstnancem. Z výše uvedených důvodů, vyplývá, ţe rozhodnutí 

týkající se výběru vhodných pracovníků patří k jednomu z nejdůleţitějších rozhodnutí [15]. 

 

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 [1]. 

  

2.3.1 Proces získávání a výběru pracovníků 

 Zaplnit volná pracovní místa, zorganizovat a provést přijímací rozhovory a zaučit nové 

pracovníky je náročné na finanční prostředky a také na čas. Proto je obzvlášť důleţité, aby 

celý proces byl úspěšný hned napoprvé. To znamená upoutat pozornost skupiny příslušně 

kvalifikovaných a zkušených pracovníků a ujasnit si poţadavky na zájemce, kteří se ucházejí 

o pracovní místo [6]. 
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Prvním krokem procesu je definování poţadavků, jeţ zahrnuje přípravu popisů a 

specifikaci pracovního místa, rozhodnutí o poţadavcích a podmínkách zaměstnání. Za druhý 

krok lze označit přilákání uchazečů, tedy prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů 

uchazečů, uvnitř podniku i mimo něj. Vybírání uchazečů zastupuje poslední krok procesu a 

obsahuje třídění ţádostí, rozhovory, testování, hodnocení uchazečů, assessment centra, 

nabízení zaměstnání, získání referencí a přípravu pracovní smlouvy [1]. 

  

2.4 Získávání pracovníků 

 Získávání pracovníků je z jednou nejdůleţitější personální činností, jejímţ úkolem je 

identifikovat, přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu a získat tak co nejvíce 

ţadatelů. Spočívá tedy v rozpoznání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování 

o volných pracovních místech v podniku a jejich nabízení, v jednání se zájemci o práci, k 

získání přiměřených informací o uchazečích a v organizačním a administrativním zajištění 

všech uvedených činností [12]. 

 

V této souvislosti musíme včas rozpoznat, kdy se nějaké pracovní místo uvolní nebo bude 

vytvořeno a mít k dispozici popis pracovního místa. V popisu pracovního místa je blíţe 

určeno o jaké místo se jedná, jaké jsou jeho pracovní úkoly, odpovědnosti a pracovní 

podmínky s ním spojené. Dále musíme mít k dispozici specifikaci pracovního místa, ve 

kterém jsou stanoveny poţadavky na pracovníka, na dané pracovní místo. Musíme vědět, z 

jakých zdrojů budeme moci pracovní místo pokrýt, rozhodnout, jak budeme potenciální 

zaměstnance hledat a jakým způsobem je budeme o volném pracovním místě informovat, jaké 

dokumenty od nich budeme poţadovat, co jim budeme nabízet, abychom je přilákali, jak a 

kdy se mají uchazeči o zaměstnání hlásit. Současně si musíme vytvořit představu o podobě 

nabídky zaměstnání o termínu ukončení získávání pracovníků, jak budeme uchazeče 

posuzovat a klasifikovat a také o velikosti souboru uchazečů o pracovní místo, které pozveme 

k výběrovým procedurám. Celý proces získávání pracovníků se neobejde bez předvídání 

potřeby pracovníků ve firmě a získáváním potenciálních pracovníků nepokrývá jen současnou 

potřebu, ale především potřebu budoucí [11]. 

 

Získání vhodných pracovníků rozhoduje o tom, zda realizace cílu podniku bude zajištěna 

potřebnou pracovní sílou, rozhoduje o úspěšnosti, prosperitě a konkurenceschopnosti 

organizace. V pojmu získávání pracovníků je tedy obsaţeno úsilí o hospodaření s pracovní 
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silou, úsilí o zvyšování produktivity práce. Moderní personální řízení se snaţí především o 

získání pracovníků pro zájmy a cíle podniku, pracovníků zaujatých a motivovaných, 

pracovníků, jejich individuální zájmy se co nejvíce ztotoţňují se zájmy podnikovými [12]. 

 

Hlavní cíle pro vyhledávání a získávání pracovníků jsou: 

 Získat skupinu vhodných uchazečů na volná pracovní místa 

 Pouţívat a dbát čestných postupů 

 Usilovat o to, aby všechny aktivity byly v souladu s cíly firmy a posilovaly její image 

 Řídit tento proces eticky a nákladovým způsobem [9] 

 

Získávání pracovníků by mělo být v souladu s právní, etickou a podnikatelskou stránkou. 

 

 V procesu získávání vhodných pracovníků proti sobě stojí dvě strany. Podnik se svoji 

potřebou pracovních sil a potenciální uchazeči o práci, tedy osoby hledající vhodné 

zaměstnání. Těmito osobami mohou být i současní pracovníci podniku, kteří buď mají sami 

zájem o změnu pracovního místa v rámci podniku, který je zaměstnává, nebo jsou ze svého 

dosavadního pracovního místa uvolňováni v souvislosti s úsporami lidských zdrojů, zrušením 

jejich pracovního místa či organizačními změnami v podniku. V procesu získávání 

pracovníků by měl být zajištěn, mezi podnikem a potenciálními uchazeči, takový tok 

informací, aby potenciální zájemci o pracovní místo reagovali na nabídku zaměstnání včas. 

Reakci na nabídku zaměstnání na určitém pracovním místě, v určité organizaci a to, jak budou 

potenciální zájemci reagovat, mohou významně ovlivnit vnitřní podmínky podniku, které jsou 

do jisté míry podnikem ovlivnitelné a také vnější podmínky, vyznačující se tím, ţe jsou 

podnikem neovlivnitelné [12]. 

 

2.4.1 Faktory ovlivňující získávání pracovníků 

Odezvu na signál podniku ovlivňuje řada faktorů (podmínek), které bychom měli mít na 

paměti nejen v průběhu vlastního získávání pracovníků, ale především ve fázi jeho přípravy. 

Faktory, které závisí na určitých okolnostech, lze rozdělit na vnitřní a vnější. 

 

Vnitřní faktory, jak jiţ bylo uvedeno, jsou charakteristické svou ovlivnitelností, tzn., ţe 

firma je můţe více či měně sama ovlivnit.  
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Podmínky organizací ovlivnitelné můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. Vše co se týká nabídky zaměstnání. Přesněji řečeno forma, obsah, informační hodnota, 

dosah a nasměrovaní signálu vysílaného firmou, ovlivňuje míru odezvy ze strany 

potenciálních uchazečů o zaměstnání velmi výrazně. Z tohoto důvodu je třeba věnovat 

mimořádnou pozornost formulaci a umístění nabídky práce. 

2. Charakteristiky pracovního místa, především povaha práce, postavení ve firemní 

hierarchii funkcí, poţadavky na pracovníka, kterými můţe být např. kvalifikace a 

vzdělání. Rozsah povinností a odpovědnost, organizace práce a pracovní doby, místo 

vykonávané práce a pracovní podmínky, jako jsou např. odměny, pracovní prostředí, 

zaměstnanecké výhody. 

3. Charakteristiky podniku, především význam firmy a její úspěšnost, lze prokázat 

hospodářskými výsledky. Pověst podniku, tedy serióznost ve vztahu nejen k 

pracovníkům, ale i k zákazníkům. Úroveň a spravedlnost odměňování, úroveň a péče o 

pracovníky (včetně péče o pracovní prostředí) v porovnání s ostatními organizacemi a 

všeobecné zaměstnanecké výhody. Moţnost podnikového a personálního rozvoje 

pracovníků, jaké jsou mezilidské vztahy a sociální klima v podniku. Umístění podniku 

a ţivotní prostředí v jeho okolí [11]. 

 

Vnější podmínky neboli faktory, které firma nemůže ovlivnit, a ovlivňují situaci na trhu 

práce, můžeme rozdělit do šesti skupin: 

1. Demografické podmínky. Mezi tyto podmínky řadíme proměnlivost reprodukce 

obyvatelstva a sní související proměnlivost reprodukce lidských zdrojů. Prostorovou a 

mezistátní mobilitu obyvatelstva a jiné specifika populačního vývoje ovlivňující 

kolísání nabídky pracovních sil na trhu práce. 

2. Ekonomické podmínky. Jsou to faktory odráţející cyklický vývoj národního 

hospodářství či jiné změny a vyúsťující do změn poměru mezi nabídkou pracovních 

sil na trhu práce a poptávkou po nich. 

3. Sociální podmínky. Jsou to faktory související především s hodnotovými orientacemi 

lidí a jejich proměnlivostí. Jedná se především o faktory ovlivňující velikost a nabídku 

na trhu práce, ke kterým patří profesně-kvalifikační orientace, orientace týkající se 

vzdělání, rodinná orientace aj. 

4. Technologické podmínky. Mezi tyto faktory řadíme podmínky vytvářející nová 

zaměstnání a modifikující či likvidující zaměstnání stará v míře, kde se lidské zdroje 
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mohou přizpůsobovat jen zčásti a s opoţděním. Uvedené podmínky způsobují 

strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. 

5. Sídelní podmínky. Jsou to faktory vyznačující se charakterem osídlení v okolí podniku, 

preferencí určitého typu sídel na úkor jiných sídel či preferencí území, kde je lepší 

ţivotní prostředí. Obojí můţe způsobit územní diferenciaci situace na trhu práce. 

6. Politicko-legislativní podmínky. Mezi tyto faktory řadíme podmínky ovlivňující proces 

získávání pracovníků a jejich zaměstnávání, které nám umoţňují zaměstnávání 

tuzemců v zahraničí a cizinců v tuzemsku, Podmínky nařizující zaměstnávání určitých 

osob a podmínky, které vytvářejí překáţky pro diskriminaci uchazečů o zaměstnávání 

na základě barvy pleti, pohlaví, náboţenského vyznání, sexuální orientace apod. [11]. 

 

Lze tedy říci, ţe zatímco vnitřní podmínky firmou ovlivnitelné ovlivňují spíše 

individuální rozhodování uchazečů, vnější podmínky firmou neovlivnitelné, jsou spíše 

objektivní a firma je musí při rozhodování brát v úvahu. 

  

2.4.2 Zdroje získávání pracovníků 

V podniku se uvolní pracovní místo a je třeba ho obsadit. Můţeme zváţit moţnost 

zrušení pracovního místa v případě, ţe je pracovní místo pro podnik důleţité, ho nelze zrušit. 

Nastává tedy situace, kdy musíme uvaţovat o moţnosti obsazení uvolněného nebo nově 

vzniklého pracovního místa novými či stávajícími pracovníky podniku [11]. 

 

Z toho vyplývá, ţe podnik můţe obsazovat volná pracovní místa, jak z vnitřních zdrojů, 

tak z vnějších zdrojů pracovních sil. Také můţe obě tyto moţnosti kombinovat a vyuţít jak 

vnitřní zdroje, tak vnější zdroje pro získávání potenciálních pracovníků [13]. 
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Typy zdrojů, z kterých podnik můţe volné pracovní místo obsadit, ukazuje tabulka č. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Typy zdrojů získávání pracovníků 

Zdroj Typ získávání 

Vlastní firma Vnitřní 

Sdělovací prostředky nebo jiné podniky 

Zprostředkovatelské agentury 

Školy a univerzity 

Úřady práce 

Vnější 

Vnitřní a vnější zdroje Kombinovaný 

Zdroj: J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková (2005, str. 117) 

 

Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů sebou nese řadu výhod i nevýhod. Pokud 

jsme se rozhodli pokrýt volná pracovní místa z vnitřních zdrojů podniku, musíme si zjistit, 

zdali se někde ve firmě neuvolňuje vhodný nebo přizpůsobení schopný pracovník v důsledku 

zavedení produktivnější techniky či technologie, v důsledku ukončení nějaké části výrobního 

programu či v důsledku organizačních změn. Můţeme se podívat, zdali v podniku není 

pracovník, který má potřebné zkušenosti, kvalifikaci, osvědčení aby mohl vykonávat 

náročnější práci na volném pracovním místě, protoţe jeho schopnosti nejsou na dosavadním 

pracovním místě účelně vyuţité. Moţností jsou i pracovníci, kteří by sami měli z nějakého 

důvodu zájem přejít na volné pracovní místo, přestoţe na svém současném pracovním místě 

jsou účelně vyuţiti [11]. 

 

Jestliţe vyuţijeme lidské zdroje v rámci podniku, hovoříme o získávání pracovníků z 

vnitřních zdrojů podniku. Tento proces představuje pohyb pracovníků uvnitř organizace z 

jednoho místa na druhé. 

 

Na obrázku 2.1 lze vidět, ţe je moţné rozlišit tři pohyby pracovníků uvnitř podniku: 

 Vertikální pohyb doprovázený pracovním stupněm (1) 

 Horizontální pohyb uskutečněný jednoduchým převodem (2) 

 Diagonální pohyb doprovázený přeřazením (3) 
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Obrázek 2.1 Pohyb pracovníků uvnitř firmy 

 

Zdroj: J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková (2005, str. 117) 

 

Získávání z vnitřního zdroje podniku musí být integrováno s ostatními personálními 

činnosti, jakými jsou plánování následnictví, analýza práce, výběr pracovníků a hodnocení 

pracovníka. Pro podnik to znamená nutnost investovat do vzdělávání a rozvoje pracovníků, 

aby byli schopni plnit budoucí poţadavky svého zaměstnavatele. Firma musí vzít v úvahu i 

jednotlivé výhody a nevýhody lidského kapitálu získaného z vnitřních zdrojů podniku [15]. 

 

Za výhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů lze povaţovat, to ţe zaměstnavatel 

zná lépe uchazeče uvnitř podniku, neţ uchazeče z venku, zná jeho silné a slabé stránky a 

snadněji můţe posoudit, zda se pro práci na uvolněném pracovním místě hodí či nikoliv a 

zároveň můţe činit více spolehlivá rozhodnutí o rozmístění pracovníků. Současný pracovník 

organizace se ve firmě lépe orientuje, nemusí se adaptovat na práci a sociální prostředí ve 

firmě, neboť svou organizaci dobře zná. Není nutné věnovat tolik péče na zapracování 

pracovníka, neboť uchazeč, který jiţ v podniku pracuje, zná obvykle práci na pracovním 

místě lépe neţ uchazeč z venku. Pouţití vnitřních zdrojů pro získání uchazeče, zvyšuje 

pracovní morálku, motivaci, klima v organizaci, iniciativu a angaţovanost, protoţe pracovníci 

dostávají nabídky učit se a profesně růst. Za další výhodu lze uvést lepší návratnost investic, 

neboť do současných pracovníků, jiţ firma něco investovala, aby přispěla k rozvoji jejich 

znalostí a dovedností. Pozitivně působí na sníţení fluktuace, posiluje se jistota zaměstnání a 

tím se upevňují vztahy v podniku. Navíc manaţeři z vnitřních zdrojů posilují zachování 

organizační kultury a její kontinuitu [4]. 
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Lze tedy konstatovat, ţe hlavní výhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů jsou, ţe 

uvolněná místa se naplní rychleji, uvedený způsob získávání je levnější neţ vnější získávání, 

zvýšení motivace, pracovní morálky a lepší návratnost investic [12]. 

 

Samozřejmě, ţe získávání pracovníků z vnitřních zdrojů má i své nevýhody. Stinnou 

stránkou můţe být, ţe vedoucí pracovník nebo personální útvar zohledňuje při rozhodování o 

pracovníkovi nejen jeho pracovní výkon a schopnosti, ale také jiné faktory, kterými mohou 

být např. osobní vztahy. Výhradní orientace na vnitřní zdroje můţe být překáţkou pronikání 

nových myšlenek a přístupů do firmy, ochuzuje ji o zkušenosti a kontakty, kterými by přispěli 

k rozvoji podniku externí zdroje. Pracovníci, kteří mají zájem o uvolněné pracovní místo, 

mezi sebou mohou soutěţit a tím negativně ovlivnit morálku a mezilidské vztahy v podniku. 

Zvyšuje se pravděpodobnost, ţe pracovníci budou povyšování tak dlouho, aţ se dostanou na 

místo, kde jiţ nebudou stačit úspěšně plnit poţadované úkoly, které souvisí s novým 

pracovním místem. Sníţení efektivnosti podniku, tím ţe na důleţitá pracovní místa se 

dostanou uchazeči pouze proto, ţe jsou v podniku delší dobu „za zásluhy” [7]. 

 

Za hlavní nevýhody tedy povaţovat omezené pronikání nových myšlenek, názorů a 

přístupů od uchazečů z venku, soutěţivost mezi pracovníkx a sníţení výkonnosti podniku, 

způsobenou zkresleným pohledem nadřízeného při výběru současných pracovníků. Řešením 

můţe být, ţe přeřazení stávajícího zaměstnance doporučuje o jeden stupeň vyšší vedoucí, 

nebo ţe personální útvar uchazeče vyzve, aby se přihlásil na výběrové řízení. 

 

Druhou moţností jak obsadit volné pracovní místo, je vyuţít externí zdroje, tedy 

uchazeče z vnějšího okolí podniku. Tato moţnost je častěji vyuţívána. Běţně se pouţívá 

zejména v případech, kdy jsou vyčerpány moţnosti získávání vnitřních pracovníků, anebo je 

pro určitý druh práce lepší hledat osobu s charakteristickými znaky, lišícími se od těch, které 

mají potenciální uchazeči uvnitř podniku [4]. 

 

Vnější zdroje pracovních sil mohou tvořit volné pracovní síly na trhu práce, za které lze 

povaţovat uchazeče o zaměstnání registrované na úřadu práce. Pracovníci jiných organizací, 

kteří jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele, nebo je nabídka našeho podniku k tomuto 

rozhodnutí přiměje. Kvalifikované, ale zatím nezkušené pracovní síly představují čerstvý 

absolventi učilišť, středních, vyšších a vysokých škol. Podnik můţe také vyuţít tzv. 

doplňkové vnější zdroje, které tvoří ţeny v domácnosti, důchodci a studenti, jejţ mohou 
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pracovat v určité části dne, týdne či o prázdninách. Při získávání vnějších zdrojů je třeba 

zváţit i pracovníky ze zahraničí, ovšem tato cesta bývá zpravidla obtíţnější a pro firmy 

nákladnější [11]. 

 

Při získávání potenciálních uchazečů musí podnik uváţit termín zveřejnění nabídky 

konkrétního pracovního místa, termín uzávěrky ţádostí o účast na výběrovém řízení, termín 

výběrového řízení a oznámení výsledků z výběrového řízení, termín nástupu do zaměstnání, a 

jestli novým pracovníkům vymezí zkušební dobu, popřípadě jak dlouhou [7]. 

 

Tak jako získávání pracovníků z vnitřního trhu práce má své výhody a nevýhody, tak i 

získávání uchazečů z externích zdrojů má své výhody a samozřejmě i nevýhody. Za výhody 

lze povaţovat přijetí pracovníka mimo firmu, neboť škála jeho schopností a talentů je 

zpravidla mnohem širší, neţ je moţné nalézt uvnitř. Existuje větší šance, ţe najdeme 

vhodného pracovníka, který má bohatší zkušenosti a širší pracovní schopnosti. Nový 

pracovník můţe do podniku přinést nové pohledy, názory, poznatky, zkušenost, myšlenky, 

které získal z venku. Vyuţití externích zdrojů pracovníků, je zpravidla levnější, snadnější, 

zároveň rychlejší, jak získat potřebné vysoce kvalifikované pracovníky, techniky a manaţery, 

neţ je vychovávat uvnitř podniku [11]. 

 

Hlavní výhodou pracovníků získaných z venku je tedy vnesení nových myšlenek, nápadů, 

postupů do organizace, příleţitost vyuţití vědomostí a zkušeností, širší moţnost výběru a v 

neposlední řadě rychlejší získání kvalifikovaných pracovníků. 

 

Jak jsem jiţ zmiňovala, získávání pracovníků z vnějších zdrojů sebou nese i řadu 

neopomenutelných nevýhod. Za tyto nevýhody lze označit časovou náročnost získávání 

potenciálních pracovníků na přípravu, rozhodovací procesy a jednání s uchazeči. Náročnost 

na odborné znalosti a dovednosti, které zahrnují volbu metod, médií, formulaci nabídky a jaké 

informace mají být od uchazečů vyţádány. Přilákání, kontaktování a hodnocení potenciálních 

uchazečů je zpravidla draţší neţ získávání pracovníků z vnitřních zdrojů. Pracovníky z 

vnějších zdrojů je často nezbytné zapracovávat a doškolovat. Jelikoţ jsme závislý na tom, co 

nám řeknou sami uchazeči zvenku je hodnocení pracovní způsobilosti obtíţnější. Náročnější 

je i adaptace a orientace nových pracovníků. Za nevýhodu lze i označit moţnost vzniku 

nepříjemností na pracovišti s dosavadními pracovníky firmy, kteří se cítili kvalifikováni či 

oprávněni získat obsazovanou pracovní pozici [12]. 
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Lze konstatovat, ţe za neopomenutelné nevýhody můţeme především stanovit časovou a 

finanční náročnost získávání externích lidských zdrojů, delší dobu na zapracování a adaptaci a 

zhoršení pracovních vztahů v podniku. 

 

Třetí moţností získávání pracovníků je kombinovaná forma, která vyuţívá principy a 

postupy jak vnitřního tak vnějšího typu. Zahrnuje přijímání nově příchozích osob, stejně jako 

pohyb pracovníků v rámci podniku. Kombinovaná forma se vyuţívá v případech, kdy podnik 

začal s vnitřními zdroji, zjistil však, ţe ţádný z uchazečů se pro dané pracovní místo nehodí, 

takţe dále pokračuje vnějšími zdroji. Můţe nastat i opačná situace, kdy podnik začne s 

vnějšími zdroji, avšak posléze zjistí, ţe ţádný z uchazečů o pracovní místo nevyhovuje lépe, 

neţ některý ze stávajících pracovníků. Podnik můţe také zajistit získávání z vnitřních a 

vnějších zdrojů současně, a to tak, ţe uchazeč uvnitř podniku se účastní výběrového řízení za 

stejných podmínek jako uchazeč mimo podnik [4]. 

 

Kaţdý zdroj získávání pracovníků má své výhody a nevýhody a je na konkrétní firmě, 

aby zváţila, který ze zdrojů lidského kapitálu je pro podnik výhodnější, a jeho přínos pro 

podnik bude vyšší neţ náklady vynaloţené při hledání vhodného uchazeče na uvolněné 

pracovní místo. Avšak v první řadě je třeba uvaţovat o vnitřních zdrojích uchazečů. Obsazení 

pozic z vnitřních zdrojů je nejen snazší a levnější, ale zpravidla vede stávající pracovníky k 

vyšší motivaci. Jestliţe jsme zdroje interních kandidátů vyčerpali, potom je na místě podívat 

se za hranice organizace [12].  

 

2.4.3 Metody získávání pracovníků 

Volba metody získávání pracovníků by měla vycházet z toho, ţe je třeba zlákat vhodné 

lidi, aby se o volná pracovní místa ucházeli a potenciálním pracovníkům dát na vědomí 

existenci volných pracovních míst, o které mohou mít zvýšený zájem [12]. 

 

Tato metoda závisí na tom, zda se rozhodneme oslovit potenciální pracovníky z vnitřních 

zdrojů nebo z vnějších zdrojů, na tom, jaké jsou poţadavky obsazovaného pracovního místa 

na pracovníka, tedy jaké uchazeče hodláme oslovit, jak jsou vzácní, jaká je situace na trhu 

práce, kolik na získávání pracovníků chceme vynaloţit prostředků a jak rychle pracovní místo 

potřebujeme pokrýt [11]. 
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Existuje celá řada metod získávání pracovníků, a jak jiţ bylo uvedeno, výběr metod 

záleţí na mnoha faktorech.  

 

Rozeznáváme tyto metody získávání pracovníků: uchazeči se nabízejí sami, 

spolupráce s odbory a vyuţívání jejich informačního systému, spolupráce se sdruţeními 

odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými společnostmi a vyuţívání jejich 

informačních systémů, ústní dotaz nebo nabídka, doporučení současného zaměstnance, 

vývěsky v podniku nebo mimo podnik, letáky vkládané do poštovních schránek, spolupráce 

podniku se vzdělávacími institucemi, spolupráce s úřady práce, vyuţívání sluţeb komerčních 

zprostředkovatelen, získávání pracovníků prostřednictvím informačních technologií, inzerce 

[12]. 

 

Uchazeči se nabízejí sami 

 

Metoda, kdy se uchazeči nabízejí sami je povaţována za relativně velmi pasivní způsob 

získávání pracovníků. Pokud má organizace jako zaměstnavatel velmi dobrou pověst, nabízejí 

zajímavou, dobře placenou a svým způsobem prestiţní práci, pak se uchazeči nabízejí sami, 

přicházejí nebo se písemně obracejí na organizaci se svou nabídkou. Výhodou této metody 

jsou nízké náklady na inzerci. Nevýhodou je, ţe značné mnoţstvím z nich jsou pro organizaci 

neupotřebitelné, ale někdo se jimi musí zabývat [12]. 

 

Spolupráce s odbory a využívání jejich informačního systému 

 

Podmínkou uplatnění této metody je příslušný odborový svaz s vlastním informačním 

systémem a fungujícím spojením na své členy, včetně momentálně nezaměstnaných. 

Výhodou metody je, ţe udrţuje dobré vztahy mezi organizací s odbory, a kromě toho do 

značné míry zajišťuje, ţe uchazeč bude mít poţadovanou kvalifikaci a znalosti. Nevýhodou 

jsou omezené moţnosti výběru [12]. 
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Spolupráce se sdruženími odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými 

společnostmi apod. a využívání jejich informačních systémů 

 

Uvedená metoda je málo pouţívaná, ale je velmi vhodnou metodou k získávání 

špičkových odborníků.  Metoda je relativně levná a instituce většinou docela ochotně 

spolupracují. Získávání pracovníků je poněkud obtíţnější, protoţe skuteční odborníci bývají 

zpravidla zaměstnáni a chce-li je společnost získat, musí jim nabídkou výhodnější a 

zajímavější práci, neţ jakou vykonávali doposud [12]. 

 

Ústní dotaz nebo nabídka 

 

Ústní dotaz nebo nabídka je levný způsob získávání pracovníků, který spočívá v tom, ţe 

se zeptáme známých, zda nevědí o vhodném pracovníkovi nebo zdali nemají o nabízené 

pracovní místo sami zájem. Nevýhodou metody je časová náročnost na kontakt se známými, 

moţnost ovlivnění při výběru svým známým, odkázáni na informace poskytující osobou, 

která nám zaměstnance doporučila a neuplatnění metody porovnávání uchazečů mezi sebou a 

vybírání z vnějšího počtu uchazečů [12]. 

 

Doporučení současného pracovníka 

 

Doporučení současného pracovníka je levný a rychlý způsob získávání pracovníků, který 

spočívá v tom, ţe současný pracovník dává tip na vhodného pracovníka, na kterého se firma 

můţe přímo obrátit nebo sám pracovník informuje svého známého o volném pracovním místě 

v podniku. Nevýhodou metody je nebezpečí vytváření klik v podniku a neuplatnění metody 

porovnávání uchazečů mezi sebou a vybírání z vnějšího počtu uchazečů [12]. 

 

Vývěsky v podniku nebo mimo podnik 

 

Metoda spočívá v nutnosti umístění vývěsky na takovém místě v podniku, kudy 

procházejí všichni pracovníci, aby si nabídky všimli a buď to se sami mohli ucházet o místo, 

nebo informovali či doporučili vhodné uchazeče. Výhodou metody je levný, rychlý a 

operativní způsob. Nevýhodou je pokrytí malého okruhu potenciálních uchazečů, neboť o 

volném pracovním místě se obvykle dozvědí jen lidé, kteří se k vývěsce dostanou a všimnou 

si jí [12]. 
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Letáky vkládané do poštovních schránek 

  

Jde o akci zaměřenou jen na určité území. Důleţité je aby leták zaujal a poskytl 

potenciálnímu uchazeči všechny potřebné informace. Výhodou metody je rychlý, operativní 

způsob, který je sice draţší neţ u vývěsek, ale nabídka se dostane do rukou více méně všech 

rezidentů daného území a lidé tak jsou svým způsobem danou nabídku zaregistrovat. Tato 

metoda se spíše uplatňuje při získávání dočasné pracovní síly a její efektivnost záleţí na 

mnoţství letáku vkládaných do schránek, čím je jich více, tím je vyšší pravděpodobnost, ţe 

adresát nabídku nechá bez povšimnutí [12]. 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

  

Metoda je vhodná pro získávání čerstvých absolventů škol či pro získávání studentů na 

dočasnou práci nebo částečný pracovní úvazek. K aplikaci metody je třeba vynakládat velké 

úsilí na vydání informačních broţurek, na pravidelné návštěvy škol, abychom měli přehled o 

obsahu vzdělání na jednotlivých školách, tedy i profilu absolventa či studenta. Výhodou je 

levnost metody, moţnost uzpůsobení si budoucího absolventa školy pro potřeby podniku 

v průběhu studia. Nevýhodou je nezkušenost studentů či absolventů, nemají téměř ţádné 

pracovní zkušenosti. Nutnost věnování vyšší pozornosti při adaptaci, vynakládání času a 

finančních prostředků na zaučení. Neopomenutelnou nevýhodou je i sezónnost nástupu 

absolventů do zaměstnání [12]. 

 

Spolupráce s úřady práce 

 

Spolupráce s úřady práce je levnou metodu získávání pracovníků, představující 

spolupráci s úřady práce. Pokud si firma zvolí tuto metodu, musí jasně a podrobně formulovat 

své poţadavky na pracovníka a být připravena k součinnosti. Metoda, jak jiţ bylo uvedené, je 

levná, úřady práce zprostředkování zaměstnání naprosto bezplatně, jak pro uchazeče, tak pro 

podnik. Umoţňuje získání příspěvku na zaměstnávání určitého pracovníka. Touto metodou 

společnost můţe získat opravdu dobré a zkušené pracovníky vyššího věku, kteří mohou ještě 

řadu let přinášet firmě uţitek. Při pouţití úřadů práce máme poněkud omezený výběr 

z uchazečů registrovaných na úřadech práce [12]. 
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Využití služeb komerčních zprostředkovatelen 

 

Metoda vyuţití sluţeb komerčních zprostředkovatelen je poměrně drahá a uplatňuje se 

spíše při získávání pracovníků, o které je na trhu práce nouze. Firmy nabízejí nejen získávání 

pracovníků, ale i jejich výběr či předvýběr [2]. 

 

Využití informačních technologií 

 

Dynamicky roste zájem o metodu získávání pracovníků prostřednictvím informační 

technologie, především internetu. Existuje řada internetových adres, na něţ mohou firmy 

umístit svou nabídku zaměstnání. Metoda je oblíbená pro moţnost zabezpečení zvýšeného 

počtu uchazečů a oslovení širokého okruhu potenciálních zájemců o volné pracovní místo 

z různých lokalit. Výhodou je i relativně nízká cena, operativnost a moţnost uvést detailnější 

informace o firmě i obsazovaném pracovním místě. I tato metoda má své nevýhody. Za 

nevýhodu vyuţití internetu lze povaţovat velkou časovou náročnost na vytřídění ţádostí 

nevhodných ţadatelů a odosobněný kontakt s uchazečem [11]. 

 

Inzerce 

 

Inzerce je nejrozšířenější způsob jak najít vhodné zaměstnance vlastními silami. Mezi 

klasická média patří tiskoviny, televize a rozhlas. O volbě médií rozhoduje území působnost, 

periodicita, četnost, náklad, struktura čtenářů a dosavadní zkušenosti [9]. 

  

Pro účely bakalářské práce se zaměříme na inzerci v tiskovinách, jejíţ výhodou je 

rychlost informací, které se dostanou k adresátovi, pokrytí širokého okruhu zájemců neţ při 

jiných metodách získávání pracovníků a také to, ţe inzerce jde za potenciálním uchazečem aţ 

do jeho soukromí. Nevýhodou můţe být její vyšší cena [11]. 

 

Cílem inzerátu je upoutat pozornost, vytvářet a udrţovat zájem, přijmout lidi číst jej aţ do 

konce a získat tak poměrně malý počet vhodných uchazečů [1]. 

 

Abychom uvedených cílů dosáhli a inzerát byl efektivnější, tedy i levnější, je třeba 

dodrţovat určité zásady. Inzerát by měl obsahovat název práce, stručný popis práce, 

charakteristika činnosti podniku, místo kde se bude práce vykonávat, identifikační údaje 
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podniku, poţadavky na vzdělání, praxi, pracovní podmínky (plat, zaměstnanecké výhody, 

pracovní dobu), moţnost vzdělání a rozvoje, dokumenty, název dokumentů, které budeme od 

uchazeče o volné pracovní místo poţadovat, pokyny, jak, kde a dokdy se má zájemce o práci 

ucházet. Měli bychom zváţit, do jakých sdělovacích prostředků inzerát dáme a rozhodnou se, 

zda inzerovat jednorázově či opakovaně. Měla by být zvolena osvědčená forma inzerátu, 

velikost písma, typ tisku, umístění na stránce, měl by být zvolen vhodný den v týdnu pro 

uveřejnění inzerátu.  Inzerát by měl přitahovat pozornost, toho můţeme, dosáhnou titulkem, 

různým typem písma, rámečkem, firemním logem, barvou, velikostí a umístěním. Měl by být 

stručný, nezahlcovat lidé nepotřebnými informacemi, zajímavý, uvádět přesný název 

zaměstnání, přesný, bez pravopisných chyb, logický, pravdivý a být v souladu se zákonem. O 

svých inzerátech bychom si měli vést záznamy, ve kterých by mělo být uvedeno, který 

sdělovací prostředek byl pouţit, kterého dne a data inzerát vyšel, jaké bylo jeho umístnění, 

forma, jména uchazečů, kteří na inzerát reagovali a jména uchazečů, kteří byli pří výběru 

úspěšní. Také bychom měli analyzovat efektivnost inzerování a odmítnuté uchazeče bychom 

měli včas a slušným způsobem písemně informovat [11]. 

 

Některé metody získávání pracovníků jsou aktivnější, některé naopak pasivnější. 

Všechny uvedené metody mají své výhody a nevýhody. Volba metody závisí na tom, jaké 

jsou kvalifikační poţadavky na pracovníka a jaká je po preferovaných uchazečích poptávka 

na trhu práce. Mnohdy se vyplácí pouţít kombinace metod a to současně, neboť není dobré 

čekat, aţ jedna metoda selţe a tím tak oddalovat obsazení pracovního místa. 

 

Po uveřejnění nabídky zaměstnání a poté, co je shromáţděno dostatečné mnoţství ţádosti 

uchazečů, následuje třídění a prosévání uchazečů. Pořídí se seznam uchazečů uvádějící jména, 

data, kdy ţádost došla, a kolonky pro podniknuté kroky (odmítnutí, ponechání, rozhovor, 

zařazení do uţšího výběru, nabídka zaměstnání). Kaţdému uchazeči, i kdyţ ještě nebylo 

učiněno jakékoliv rozhodnutí o pozvání k rozhovoru nebo o odmítnutí, se pošle písemné 

poděkování. Uchazeč můţe být poţádán, aby vyplnil a vrátil podnikový dotazník, napsal 

průvodní dopis nebo ţivotopis a to buď v písemné anebo v elektronické podobě. Mnohé firmy 

pro získávání pracovníků, aby ušetřily čas a výdaje a vyhnuly se potíţím, dávají přednost 

rozhodování bez pouţití dotazníku a to všude tam kde je jasné, zda uchazeč vyhovuje nebo 

nevyhovuje poţadavkům. Uchazeči se porovnávají s klíčovými kritérii specifikace pracovního 

místa a jsou tříděni na velmi vhodné, vhodné a nevhodné. Velmi vhodní uchazeči se dále 

prosévají a třídí, tak aby se vytvořil přiměřený velký soubor uchazečů, kteří budou pozváni 
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k rozhovoru. Soubor by měl být tvořen přibliţně čtyřmi aţ osmi uchazeči. Sestaví se program 

a délka rozhovorů. Čas, který se věnuje kaţdému rozhovoru, bude záviset na sloţitosti a 

náročnosti práce na pracovním místě. V případě obsazování niţších pozic by mělo stačit 30 

minut, v případě vyšších pracovních pozic je třeba rozhovoru věnovat delší dobu a to 60 a 

více minut. Do jednoho dne se nedoporučuje zařazovat příliš mnoho rozhovorů. Pokud by 

tazatel za jeden den absolvoval více neţ pět nebo šest rozhovorů, ztrácí energii a pozornost. 

Také se doporučuje asi patnácti minutová přestávka mezi rozhovory, k napsání poznámek a 

přípravě na další rozhovor. Uchazeči jsou písemně pozváni k rozhovoru. V závěrečné fázi 

tohoto procesu je třeba znovu projít soubor velmi vhodných uchazečů, kteří nebyli pozváni 

k rozhovoru, a uchazečů vhodných, a rozhodnout, zda by se neměli zařadit do rezervy. 

Uchazečům, kteří byli zařazeni do rezervy, je nutné poslat rezervační dopis, ostatním 

uchazečům zaslat odmítavý dopis, který by měl uchazečům poděkovat za zájem a informovat 

je stručně, ţe nebyli úspěšní [2]. 

  

2.5 Výběr pracovníků  

Výběr pracovníků je personální činnost, která navazuje na získávání pracovníků. Úkolem 

výběru pracovníků je rozpoznat nejlepšího z uchazečů, který prošel etapou získávání 

pracovníků, protoţe ten bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat poţadavkům kladené na 

obsazované volné místo a zároveň přispěje ke zlepšení mezilidských vztahů, pracovního i 

sociálního klimatu v podniku [12]. 

 

Cílem výběru je tedy identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří budou 

nejen výkonní, ale pro zaměstnavatele budou ochotni pracovat po dobu, které se u nich 

očekává, a nebudou jednat neţádoucím způsobem, který můţe sniţovat produktivitu práce a 

její kvalitu [15]. 

 

Hlavním cílem výběru je „vybrat nejlepší lidi pro danou práci“ jak tvrdí Foot a Hook 

[2002, str. 83]. 

 

Celý výběr představuje strategický proces, v němţ je nutné shromáţdit co nejvíce 

relevantních informací o uchazeči, uspořádat a vyhodnotit získané informace, odhadnout 

uchazeče, předvídat pracovní nasazení, padat informace potenciálním zájemcům o 
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obsazované pracovní místo a soudit, zda uchazeči chtějí, či nechtějí přijmout nabízenou práci 

[9]. 

 

V procesu výběru se hodnotí způsobilost budoucího pracovníka vykonávat práci na 

obsazovaném pracovním místě. Musíme tedy specifikovat kritéria, která budou při tomto 

hodnocení pouţita a prověřit jejich platnost a spolehlivost. Je nutné najít a zvolit metody, 

výběru, které by co nejobjektivněji prokázaly, do jaké míry budoucí pracovník zvoleným 

kritériím vyhovuje. Z předchozího lze vyvodit, ţe při výběru pracovníků hrají důleţitou roli 

metodologické otázky, ţe vlastnímu výběru pracovníků musí předcházet výběr kritérií a výběr 

metod hodnocení [12]. 

 

Postupový diagram 2.2 znázorňuje, jak vypadá proces výběru. 

 

Obrázek 2.2 Činnosti při výběru pracovníků 

  

Zdroj: Z. Kaňáková, J. Bláha, J. Babicová (2000, str. 68) 
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Výběr pracovníků je vţdy oboustranný proces. Na jedné straně vybírá organizace 

vhodného zaměstnance a straně druhé si uchazeč vybírá organizaci [4]. 

 

2.5.1 Metody výběru pracovníků 

K výběru pracovníků můţeme pouţít celou řadu metod. Některé z nich bývají pouţívány 

vţdy, jiné slouţí jen jako doplňkové k ověření určitých specifických předpokladů. Úkolem 

personálního oddělení, popřípadě v malých podnicích ředitele, je stanovit jaké metody budou 

pro výběr budoucích pracovníků pouţity a jaké hlavní skupiny předpokladu budou jejich 

pomocí zjišťovány [14]. 

 

Jednou z mnoho metod, z kterých můţeme vybírat, popřípadě je kombinovat je výběrový 

rozhovor, testy, ţivotopis (biodata), dotazník, ukázka práce, assesment centres, grafologie, 

zdravotní prohlídka, reference od bývalých spolupracovníků [9]. 

 

Výběrový rozhovor 

  

Nejpopulárnější a nejpouţívanější, a je-li dobře připraven, pak i nejlepší metodou výběru 

pracovníků je rozhovor. Výběrový rozhovor slouţí k ověření předběţných úsudků o uchazeči, 

jeho předpokladech a motivaci k práci a k porovnání těchto skutečností s ostatními zájemci o 

obsazované pracovní místo. Zaměstnavatel i uchazeč mu přisuzují zvláštní význam. Oběma 

stranám přináší autentické informace, které vyhodnocují, aby posoudili, jak se vzájemně 

shodují v poţadavcích a představách [1]. 

 

Rozhovor usiluje o sběr informací o uchazečích. K tomu je třeba zabezpečit návrh otázek, 

kterými získáme potřebné informace a současně uchazečům umoţnit, aby se na tyto otázky 

připravili. Osoba, která rozhovor provádí, tedy tazatel musí být dostatečně připraven a 

vyškolen. Je nutné znát předběţnou délku rozhovoru, zajistit dostatek vhodných informací, 

nechat přiměřený čas na reakci uchazeče a mít alespoň částečně připravené otázky [9]. 

 

Výběrové rozhovory se rozlišují podle mnoţství a struktury účastníků, podle obsahu a 

průběhu.  
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Podle množství a struktury účastníků: 

 Rozhovor 1 + 1 (individuální rozhovor) 

Individuální rozhovor je nejběţnější metodou výběru pracovníků. Rozhovor s uchazečem 

vede jeden představitel organizace, jde tedy o diskuzi mezi čtyřma očima. Rozhovor 1 + 1 

vytváří otevřenější atmosféru a lepší navázání úzkého kontaktu s pracovníkem vedoucím 

pohovor a uchazečem. Avšak existuje nebezpečí chybného nebo povrchního rozhodnutí. Tato 

metoda je vhodná pro obsazování pracovních míst, kde je kladen menší kvalifikační 

poţadavek [2]. 

 

 Rozhovor před panelem posuzovatelů (panelový rozhovor) 

Bývá tvořen 3 – 4 osobami, které se shromáţdili, aby provedli s jedním uchazečem 

výběrový rozhovor. Členové panelu si předem dohodnou své role, které zaujmou při 

rozhovoru. Doporučuje se, aby členové panelu byli linioví manaţeři a personalista. Panelový 

rozhovor umoţňuje všestrannější a objektivnější posuzování uchazeče, sdílení informací a 

sniţuje výskyt překrývajících se otázek. Tazatelé mohou diskutovat o svých dojmech o 

uchazečově chování během rozhovoru a mohou modifikovat nebo prohloubit jakékoliv 

povrchní posuzování. Tento rozhovor uchazeče obvykle více stresuje neţ pohovor 1 + 1. Je 

vhodný při obsazování jakýchkoliv pracovních míst, především však pracovních míst, na 

které jsou kladeny vyšší nároky [2]. 

 

 Výběrová komise 

Je oficiálnější a obvykle větší výběrový panel svolaný a pověřený orgány podniku, 

protoţe existuje více stran, které mají zájem na rozhodování o výběru uchazeče. Umoţňuje 

různým lidem podívat se na uchazeče a porovnat si tak mezi sebou své poznatky. Nevýhody 

spočívají v tom, ţe členové komise mají sklon pokládat neplánované a náhodné otázky, 

předsudky či stanoviska dominujících členů komise mohou převáţit nad názory ostatních 

členů, uchazečům je zřídka dovoleno argumentovat a rozvinout své myšlenky. Výběrové 

komise mají tendenci upřednostňovat sebejisté a výřečné uchazeče, ale zároveň přitom mohou 

přehlédnout uchazečovi slabé stránky, které při povrchním jednání vyvolávali příznivý dojem. 

Výběrová komise můţe podhodnotit kvality těch uchazečů, kteří se nechali zaskočit úctu 

budící komisí a znervózněli, ačkoliv by se mohli za méně formální a strojené situace či při 

vlastním výkonu práce projevit jako plně schopni [2]. 
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 Postupný rozhovor 

Postupný rozhovor je sérií rozhovoru 1 + 1 s různými posuzovateli a jeho cílem je 

zachovat výhody a překonat nevýhody individuálního a panelového rozhovoru. Zejména pro 

uchazeče, je časově náročnější a únavnější a můţe dojít k tomu, ţe s kaţdým dalším 

rozhovorem v řadě se sniţuje spontánnost odpovědí uchazeče, neboť je na otázky lépe 

připraven a měl moţnost si mezi jednotlivými rozhovory mnohé rozmyslet [12]. 

 

 Skupinový (hromadný) rozhovor 

Hromadný rozhovor je tvořen skupinou uchazečů a minimálně jedním posuzovatelem. 

Pouţívá se především k posouzení uchazečova chování ve skupině. Šetří čas a lépe umoţňuje 

posoudit osobnost uchazečů. Nezabezpečuje všestranné posouzení kaţdého uchazeče, 

umoţňuje některým uchazečům uniknout pozornosti posuzovatelů. Rozhovor je náročný na 

přípravu, schopnost a pozornost posuzovatelů [12].  

 

Podle obsahu a průběhu: 

 Nestrukturovaný výběrový rozhovor 

Je poměrně málo spolehlivý a málo validní, umoţňuje výrazně osobní přístup k uchazeči 

a zjistit tak některé zajímavé zkušenosti, umoţňuje lépe posoudit osobnost uchazeče. 

Nezaručuje srovnatelnost uchazečů, není spravedlivý vůči všem kandidátům, moţnost 

sklouznutí k otázkám osobní povahy, které se nevztahují k poţadavkům obsazovaného 

pracovního místa. První dojem, který uchazeč vyvolá, pak ovlivňuje celý průběh rozhovoru a 

samozřejmě i konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí [11]. 

  

Rozhovor není zaloţen na analýze práce a stanovení poţadavků na uchazeče a tazatel, tak 

často neví, jaké informace má od uchazeče získat a nemají tak základ pro strukturovaný 

rozhovor [4]. 

 

 Strukturovaný výběrový rozhovor  

Vyznačuje se připraveností otázek, které budou kladeny uchazeči o obsazované pracovní 

místo. Tazateli umoţňuje porovnat všechny uchazeče podle stejných kritérií. Často jsou 

kladené otázky obecně známé a uchazeč si můţe připravit učebnicové odpovědi. Obranou 

proti uvedené nevýhodě, můţe být, ţe uchazeči jsou pokládané neočekávané a nezvyklé 

otázky, které ho vyvedou z role a jeho instinktivní reakce něco napoví o jeho osobnosti [7]. 
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Strukturovaný rozhovor je povaţován za efektivnější, spolehlivější a přesnější. Také 

zvyšuje pravděpodobnost spravedlivého hodnocení uchazečů, dává jím stejné moţnosti a 

umoţňuje jejich vzájemné srovnání [11]. 

 

Strukturovaný výběrový rozhovor má tři základní etapy, které přehledně vidíme v tabulce 

2.2. 

 

Tab. 2.2 Členění strukturovaného přijímacího rozhovoru 

Etapy Cíle Činnosti 

Úvod 
vytvořit příjemné prostředí, 

navázat kontakt 

Představení se, úvod rozhovoru na 

neutrální téma, souhlas s cílem 

rozhovoru, základní struktura 

rozhovoru. 

Střední část 
Získat a předat informace, 

udržovat vlídný vztah 

Informace o motivaci, vzdělání, 

vztazích, připravenosti k práci, 

naslouchání, pokládání otázek, 

odpovědi na otázky. 

Závěr 
Uzavřít rozhovor a projednat 

další postup 

Shrnout rozhovor, ujasnit si, že 

kandidát nemá další otázky, sdělit 

další postup (co bude a kdy) 

Zdroj: J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková (2005, str. 122) 

 

Strukturovaný rozhovor je na přípravu a průběh náročnější a měl by vycházet z analýzy 

pracovních míst. Formulace otázek by měla být přesná, úplná a jednoznačná. Je třeba se 

vyhnout otázkám, na něţ lze odpovědět prostým ano či ne. Odpovědi na tyto otázky musí být 

odstupňovány v souladu s poţadavky pracovního místa. Otázky by měli formulovat lidé, kteří 

důvěrně znají obsazované pracovní místo a povahu práce na něm. Všem uchazečům se kladou 

stejné otázky. Přesnější a podrobnější výsledky vykazuje bodování prováděné v přítomnosti 

uchazeče. Po ukončení rozhovoru se musí shrnout výsledky hodnocení kaţdého uchazeče. 

 

Rozhovor s uchazečem můţe vést jeden nebo více tazatelů. Můţe být organizován jako 

série po sobě jdoucích rozhovorů jednotlivých pozorovatelů s uchazečem nebo jako jediný 



27 
 

rozhovor skupiny pozorovatelů s uchazečem. Moţností je i pouţití skupinového rozhovoru 

s více uchazeči součastně.  

 

Strukturovaný i nestrukturovaný rozhovor musí být dobře připraven a tyto rozhovory se 

mohou vzájemně spojovat [12]. 

 

Testy 

 

 Testy zaměřené na mentální nebo kognitivní schopnosti, tzv. testy inteligence. Snaţí se 

zaměřit duševní, mechanické nebo smyslové dispozice uchazečů o zaměstnání. Testy jsou 

většinou vyplňovány tuţkou do připravených formulářů. Testy mají předpovědět budoucí 

pracovní výkon uchazeče. Rozlišujeme několik druhů testů. Testy zaměřené na specifické 

dovednosti a schopnosti zahrnují kancelářské dovednosti, manuální zručnost nebo 

psychosomatické schopnosti hodnotící např. koordinaci rukou, smysly či mechanické 

dovednosti. Velmi často jsou pouţívané i testy osobnosti, jejichţ účelem je zjistit, zda 

uchazeč v sobě neskrývá nějaký „rizikový“ faktor, který by mohl negativně působit při 

výkonu práce [7]. 

 

Grafologie 

 

Podstatou grafologie neboli rozboru písma je učinit na základě uchazečova rukopisu 

závěry o jeho osobnosti a na této základně předpovídat jeho budoucí pracovní výkon. 

Grafologie je doplňkovou formou výběrového řízení [2]. 

 

Zdravotní prohlídka 

 

Lékařské vyšetření jako doplňková metoda výběru pracovníků je pouţíváno v případech 

kdy by mohlo dojít k ohroţení zdraví ostatních lidí. Tato metoda je stále více povaţována za 

diskriminační, neboť řada organizací se tímto způsobem brání příjímání uchazečů 

s poškozeným zdravím na místa, kde povaha práce by mohla způsobit další zhoršení 

zdravotního stavu [12]. 
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Ukázka práce 

 

Ukázka práce jako metoda výběru pracovníků je velmi účinná a snadno pouţitelná, ale je 

velmi drahá, protoţe je nutná specifická práce [5]. 

 

Assessment centre 

 

Metodu tvoří řada hodnotících postupů a znamená standardizované hodnocení toho, jak 

člověk jedná. K tomu slouţí vícestranné pozorování účastníků při plnění různých úkolů, které 

zachycují a simulují klíčové aspekty práce na pracovním místě, např. hraní role, kdy se jedná 

s jiným člověkem, a skupinové úkoly. Předpokladem je, ţe výkon uchazeče během těchto 

simulací předpovídá jeho budoucí pracovní chování. Skupinové úkoly bývají doplněny o 

pohovory a testy. Výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností 

poţadovaných k dosaţení ţádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním místě nebo na 

konkrétní úrovni ve společnosti. Aby byla umoţněna interakce mezi uchazeči nebo účastníky 

a aby klima při plnění úkolů bylo otevřenější a participativnější, je jich několik hodnoceno 

najednou. Metoda vyuţívá několik hodnotitelů či pozorovatelů, čímţ se zajišťuje objektivita 

hodnocení. Ţádoucí je, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví pracovníci. Podmínkou je, 

ţe všichni hodnotitelé musí být pečlivě vyškoleni. 

 

Dobře prováděné assessment centre můţe vést k lepší předpovědi budoucího pracovního 

výkonu a budoucího pokroku u zaměstnance [2]. 

 

Dotazník 

 

Dotazníky se pouţívají jako prostředek k vytvoření standardizované informace o 

uchazeči. Předností dotazníku je, ţe od uchazeče jsou poţadovány přesné a určité údaje a 

směřuje ho k odpovědím na poloţené otázky. Z dotazníku můţeme zjistit např., jak se 

uchazeč o naší organizaci dozvěděl, kdy nejdříve můţe nastoupit do pracovního poměru, na 

jaké pracovní pozici pracoval dříve nebo z jakého důvodu předcházející pracovní poměr 

ukončil. Tato forma výběru má však i řadu nevýhod. Dotazník můţe být rozsáhlý, odpovědi 

bývají stereotypní a učebnicové, uchazeč, který projde tímto způsobem výběrovým řízení, 

nemusí splňovat všechny charakteristické předpoklady pro obsazovanou pozici. Uvedená 

forma výběru se doporučuje kombinovat s rozhovorem [7]. 
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Životopis 

 

Ţivotopis je dosti oblíbenou metodou výběru pracovníků a vypovídá o osobním a 

profesním vývoji ţadatele. Měl by být stručný, přehledný, systematický a logický. 

V současnosti se preferuje strukturovaný ţivotopis. Posuzovatelé se u uchazeče zaměřují 

především na dosaţené vzdělání a praxi. Metoda se doporučuje kombinovat s metodou jinou. 

Ţivotopis má vyšší vypovídací hodnotu, neţ dotazník. Ţivotopis umoţňuje drţet si některé 

uchazeče, kteří byli odmítnuti, v záloze a oslovit je při dalším výběrovém řízení na 

obsazovanou pozici, pro které budou vhodnými kandidáty [1]. 

 

Reference od bývalých spolupracovníků a nadřízeného 

 

Získávání referencí je citlivou záleţitostí a je třeba postupovat opatrně a uváţeně. 

Smyslem referencí je získat důvěrnou konkrétní informaci o uchazeči a názor o vhodnosti na 

obsazované pracovní místo. Je třeba mít na paměti, ţe informace jsou méně spolehlivé, 

mohou být zkreslené. Reference budou mít vyšší vypovídací schopnost, kdyţ naznačíme, o 

jakých oblastech bychom rádi dostali zpětnou vazbu. Někteří zaměstnavatelé poskytují 

osobám poskytující reference, dotazník, který je provádí, spolu s průvodním dopisem, ve 

kterém vysvětlují svoji ţádost o získání referencí na daného pracovníka [8]. 

 

Malé podniky nejčastěji pouţívají k výběru pracovníků přijímací rozhovory, ţivotopisy a 

často se přihlíţí i k referencím, a však při výběru pracovníků nelze pouţít jen jednu metodu, 

ale je třeba pouţít kombinace několika metod. Kritéria a metody výběru musí být stanoveny a 

pouţívány přiměřeně povaze obsazenému místu. Metody výběru musejí být pro uchazeče 

přijatelné [11]. 

 

2.5.2 Hodnocení a závěrečný výběr budoucích pracovníků 

Závěrečná fáze výběru pracovníků se zaměřuje na získání dodatečných informací týkající 

se budoucích pracovníků, na souhrnné vyhodnocení informací a provedení konečného 

rozhodnutí, které je zaloţeno na porovnání informací ze všech metod výběru pracovníků, 

s předem stanovenými poţadavky či kritérii výběru [15]. 
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Jakmile se rozhodneme o výběru konkrétního kandidáta, musíme mu to neprodleně sdělit 

ústní, telefonickou formou, anebo ho osobně navštívíme. Nabídku zaměstnání potvrdíme 

písemně se ţádostí, aby do určitého data, vybraný uchazeč dal vědět, zdali má zájem o 

nabízené pracovní místo [11]. 

 

3 Charakteristika organizace 

Největším distributorem a zpracovatelem lepících materiálů společnosti 3M je v České 

republice firma G3 s. r. o. se sídlem ve Zdounkách – Těšánky. Společnost má své logo, které 

zobrazuje obrázek č. 3.1. Působí na trhu od roku 1998. Ředitelem společnosti a zároveň 

zakladatel je Ing. Petr Galatík. Společnost se v roce 2008 přestěhovala do vlastního areálu o 

rozloze 1 800 m po bývalém JZD na konci obce. Petr Galatík, ředitel firmy říká: „Celý prostor 

jsme revitalizovali a nyní s nadsázkou říkáme, ţe sídlíme v kravíně.“ Dnes (28.01.2011) 

společnost zaměstnává osmnáct stálých pracovníků a smluvně spolupracuje s dalšími, podle 

potřeby trhu. 

 

Obrázek 3.1 

 

V současné době je nosným programem G3 s.r.o. výroba tvarových výseků pro 

automobilový, elektronický, nábytkářský a lehký průmysl, které slouţí jako spojovací prvky 

nejrůznějších částí zařízení nebo dorazové, chránící, dekorační a těsnící prvky. Firma funguje 

nejen u nás, ale zvětšuje i základnu zahraničních odběratelů. Zaloţila pobočku například na 

Slovensku. 

 

Společnost zvládá i sloţité zakázky. Plní poţadavky zákazníků od kusových zakázek aţ 

po zakázky s milionovými počty kusů. Stěţejní část produkce tvoří sériová výroba, ale díky 

vysoké flexibilitě jsou schopni řešit také specifické kusové zakázky. Malé série zvládají 

ručně, čili řeţou, vysekávají, nalepují. Větší řady putují na válcové vysekávací lisy, rotační 

vysekávací stroje nebo řezací plotry, pomocí kterých jsou schopni zajistit výrobu sloţitých 



31 
 

tvarů bez nutnosti výroby sekacích nástrojů, jak pro vzorkování, tak i pro malosériovou 

výrobu. Stroj pod názvem sliter zvládne atypické rozměry pásek. Společnost G3 s.r.o. však 

zpracovává nejen produkty 3M, ale i produkty dalších firem. Vyrábí sloţené materiály, jako 

jsou samolepící pryţe, plsti, fólie, tkaniny, různé pěnové materiály a další. Je dodavatelem 

komponentů do velké řady, převáţně zahraničních firem, např. Ikea, AVX, Plastika, 

Cromtryx, Autopal, Petrof, Andrew. 

 

G3 s.r.o.  poslední dobou nabídku rozšiřuje o ochranné prostředky, brusiva a výrobky do 

oblasti elektroprůmyslu. Ke všem výrobkům, které dodávají na trh, poskytují také technické 

poradenství a servis dle dohody. V současné době je firma s osmnácti pracovníky schopna 

uspokojit rychle jakékoliv náročné poţadavky zákazníků. V celkovém objemu její činnosti 

tvoří obchod 40 % a výroba 60 %. K tomu všemu vlastní certifikáty ISO 9001, 14001, 18001. 

 

Společnost G3 s.r.o. se nezabývá jen výrobou, ale investuje i do turistiky. S podporou 

státu vybudovala dva rybníky na ploše dvou hektarů. Vysazuje ekologické sady, např. 

meruňky, jabloně a dostavuje kemp s restaurací. K tomu vlastní jezdeckou stáj. „Kdo tedy 

zavítá na rekreaci do Zdounek, bude se moci koupat v rybníce nebo jezdit na lodičkách, 

vyzkoušet si jaké je to v sedle koně na hypostezkách, které v současné době mapujeme nebo 

poznávat náš krásný kraj na kole,“ poznamenal Ing. Galatík. 

  

S firmou G3 souvisí hřebčín pro chov moravského teplokrevníka, kteří, díky své klidné 

povaze, jsou to koně vhodní na jeţdění či do zápřeţí. Plemeno vzniklo na střední Moravě a 

slouţilo v 19. století pro armádu. Donedávna se však zachovalo jen 200 kusů těchto koní. 

Z toho důvodu se společnost pustila do obnovy chovu. G3 s.r.o. vlastní stádo, které čitá 60 

koní. Zároveň je nutné podotknout, ţe letos odstartuje pod taktovkou G3 s.r.o. stavba 

benzinové čerpací stanice se zázemím v podobě ubytovny a prodejny ekologického ovoce [3, 

16, 17]. 

 

3.1 Organizační struktura společnosti 

G3 s.r.o. je, vzhledem ke své délce působení, stále se vyvíjející společnost a v současnosti 

(dne 05.04.2011) pro ni pracuje osmnáct pracovníků. Jak lze vidět z obrázku, který je uveden 

v příloze č. 1, majitel firmy je zároveň ředitel společnosti, pod ním je asistent ředitele a 

správce areálu. Majitel, ředitel, asistent ředitele a správce areálu pod sebou mají vedoucího 
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výroby, vedoucího obchodu, vedoucího účetního a personalistu. Pod vedoucí výroby spadá 

technik a výrobní pracovník. Vedoucí obchodu má na starost marketing, obchodní zástupce, 

sklad-vedoucího skladu, skladníka, expedice, logistiku. Účetní spadá pod vedoucího účetní. 

Personalista pod sebou nikoho nemá. 

 

Je třeba zdůraznit, ţe všechny místa v organizační struktuře společnosti G3 s.r.o. nejsou 

obsazena, některá jsou sdruţena. A však cílem společnosti je, aby tato organizační struktura 

byla v budoucnosti platná a kaţdou pozici v ní uvedenou zastupovala minimálně jedna osoba. 

 

Kaţdá pracovní pozice, která bude nyní vyjmenovaná, je v současnosti (dne 05.04.2011) 

zastoupena jedním pracovníkem. Týká se to těchto pracovních pozic: ředitel, asistent ředitele, 

správce areálu, vedoucí výroby, vedoucí obchodu, technik, marketingový pracovník. Ovšem 

majitel je zároveň ředitel společnosti. Pracovní pozici sklad-vedoucí skladu, skladník, vedoucí 

účetní a účetní zastává zatím jedna osoba, tedy tyto funkce jsou sdruţené. Expedice a 

logistika jsou také sdruţenou pracovní pozicí a zastává ji jeden pracovník. Personalista 

pracuje jen na půl úvazku. Pozice výrobní pracovník je zastoupena pěti pracovníky. 

Společnost pro zatím zaměstnává tři obchodní zástupce, avšak cílem do budoucnosti je, aby 

na této pracovní pozici pracovali čtyři obchodní zástupci. 

 

Počet pracovníků v jednotlivých letech 

 

Graf 3.1 ukazuje, jak se v G3 s.r.o. vyvíjel počet pracovníků v letech 2006 - 2010. 

Z grafu lze vyčíst, ţe v roce 2006 společnost zaměstnávala 13 pracovníků. V roce 2007 

zaměstnávala 14 pracovníků, tedy o jednoho pracovníka více neţ v roce 2006. V roce 2008 

svůj pracovní tým rozšířila o další dva pracovníky. V roce 2009 jiţ pro společnost pracovalo 

17 pracovníků a v roce 2010 přijala ještě jednoho pracovníka, čímţ se počet pracovníků zvýšil 

na 18.  

 

Na základě těchto údajů lze říci, ţe společnost G3 s.r.o. kaţdým rokem rozšiřovala svůj 

pracovní tým. To můţe být způsobeno právě tím, ţe G3 s.r.o. je společnost stále se vyvíjející. 
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Graf 3.1 

 

 

4 Analýza procesu získávání a výběru pracovníků ve 

společnosti G3 s.r.o. 

V následující praktické části bakalářské práce bude popsán systém získávání a výběru 

pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. Informace nutné pro zpracování bakalářské práce jsem 

získala z interních materiálů a od ředitele společnosti G3 s.r.o., který se mnou ochotně 

spolupracoval, vyhledal a doloţil mi potřebné údaje týkající se G3 s.r.o. 

 

Popisovaný proces je pro získávání a výběr obchodních zástupců. Obdobný proces se ve 

společnosti aplikuje i při získávání a výběru výrobních pracovníků s tím rozdílem, ţe uchazeč 

na pozici výrobní pracovník nevykonává testy. Je tedy vybrán jen na základě výběrového 

rozhovoru. 

 

Procesem získávání a výběrem pracovníků se ve společnosti G3 s.r.o. zabývá ředitel, 

zástupce ředitele a personalista. 

 

Celý proces získávání a výběru pracovníků je rozdělen do tří kroků: 

 První krok – popis a specifikace pracovního místa 

 Druhý krok – získávání pracovníků 

 Třetí krok – výběr pracovníků 
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4.1 Popis a specifikace pracovního místa 

Proces získávání pracovníků je vyvolán potřebou získat nového pracovníka pracujícího 

pro společnost. Protoţe G3 s.r.o. je společnost stále se vyvíjející, přičemţ rozšiřuje výrobu a 

kapacitu pracovníků, tak nutnost získat pracovníka vzniká při uvolnění pracovního místa 

dosavadním zaměstnancem nebo při vytvoření zcela nového pracovního místa. Nejčastějším 

důvodem uvolnění pracovního místa v G3 s.r.o. je rozvázání pracovního poměru dohodou, 

zrušením ve zkušební době, anebo výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatele.  

 

V prvním kroku procesu ředitel spolu se zástupcem ředitele připraví popis a specifikaci 

pracovního místa, stanoví předpoklady, poţadavky a kvalifikaci, kterou by měl splňovat 

budoucí pracovník. V popisu pracovního místa uvedou, co po potenciálních pracovnících 

poţadují a co jim nabízí.  

 

Pro upřesnění uvádím v příloze č. 2, co zaměstnavatel po pracovnících poţaduje a co 

naopak budoucím pracovníkům nabízí u dvou pracovních pozic, pro které se nejčastěji 

vypisují volná pracovní místa. 

 

Ředitel spolu se zástupcem ředitele vypracují náplň práce pro konkrétní funkce. V příloze 

č. 3 uvádím náplň práce funkce výrobní pracovník, v příloze č. 4 lze vidět náplň práce funkce 

obchodní zástupce a v příloze č. 5 je uvedena náplň práce funkce vedoucí výroby. 

 

Po splnění výše uvedeného společnost přejde k druhému kroku procesu získávání 

pracovníků. 

 

4.2 Systém získávání pracovníků v G3 s.r.o. 

Druhým krokem procesu je přilákání uchazečů, tedy prozkoumání a vyhodnocení 

různých zdrojů uchazečů uvnitř podniku i mimo něj. Společnost G3 s.r.o. získává uchazeče z 

externích zdrojů, neboť společnost G3 s.r.o. je společnost malá. Nemá mnoho pracovníků a 

nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků, ze kterých by si mohla vybírat při obsazování 

volných pracovních pozic.  
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4.3 Metody získávání pracovníků uplatňované ve společnosti G3 s.r.o. 

Společnost G3 s.r.o. při získávání potenciálních pracovníků uplatňuje následující metody: 

Doporučení současného pracovníka 

 

Získávání pracovníků prostřednictvím doporučení současného pracovníka je ve 

společností G3 s.r.o. nejčastěji vyuţívaná metoda. Zaměstnanci společnosti se dozví o volném 

pracovním místě a doporučí na toto místo svého známého nebo rodinného příslušníka. 

Metoda je levným způsobem získávání pracovníků, coţ je jednou z jejich výhod. Její 

nevýhodou můţe být, ţe nedochází k porovnání uchazečů mezi sebou. Avšak tomuto se 

společnost snaţí předejít tím, ţe kaţdý uchazeč, tedy i ten, který byl doporučený současným 

pracovníkem, si musí projít výběrovým řízením, neţ se rozhodne o jeho přijetí či nepřijetí do 

pracovního poměru. 

 

Využití informačních technologií 

 

Metoda získávání pracovníků prostřednictvím informačních technologií je ředitelem G3 

s.r.o. označena za druhou nejvyuţívanější. Společnost při získávání svých potenciálních 

pracovníků vyuţívá internet. Asistent ředitele na internetových stránkách společnosti G3 s.r.o. 

uveřejní pracovní nabídku. Tato inzerce se společnosti při posledním výběrovém řízení, 

konaného roku 2011, docela osvědčila, neboť na pracovní nabídku reagovalo v krátkém čase 

dostatek uchazečů. Navíc lze tuto metodu získávání uchazečů označit za relativně levnou a 

časově poměrně nenáročnou. Relativně málo času zabere vloţení nabídky na stránky 

společnosti a toho se ve společnosti ujímá asistent ředitele. Avšak více času zabere vytřídění 

nevhodných ţádostí. 

 

Mnohem více se společnosti G3 s.r.o. osvědčila inzerce na pracovních portálech jako je 

např. www.sprace.cz. Uveřejnění inzerce na těchto stránkách je poměrně draţší záleţitost, ale 

vynaloţené náklady na tuto metodu získávání pracovníků jsou ředitelem společnosti označené 

za efektivní. 

 

Při posledním vypsaném výběrovém řízení roku 2011 se ozvalo 140 uchazečů a to během 

jednoho dne, kdy byla nabídka práce zveřejněna. Společnost tedy za jeden den získala 

dostatek uchazečů a nabídku práce z www.sprace.cz stáhla.  
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Metoda získávání pracovníků prostřednictvím inzerce na pracovních portálech je zatím 

nejosvědčenější a nejefektivnější metoda, jak získat dostatek uchazečů, kteří mají zájem o 

práci v G3 s.r.o. 

 

Spolupráce s úřady práce 

 

Další, avšak méně vyuţívanou metodou získávání pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. je 

spolupráce s úřady práce. Tato metoda je levná, neboť úřady práce zprostředkovávají 

zaměstnání naprosto bezplatně. Ředitel spolu s asistentem musí jasně a podrobně formulovat 

své poţadavky na pracovníka a být připraveni k součinnosti. 

 

Společnost G3 s.r.o. má s touto metodou dobré i špatné zkušenosti. Do pracovníka 

získaného prostřednictvím úřadu práce je velmi často nutné investovat nemalé finanční 

prostředky na školení, zaučení a zapracování. Někdy společnost, ve spolupráci s úřady práce, 

získá kvalifikovaného, šikovného pracovníka s ochotou pracovat a náklady tak dosud 

vynaloţené na jeho zapracování se vrátí. Jindy, a to je bohuţel častější případ, získá méně 

kvalifikovaného pracovníka, anebo pracovníka, který nemá chuť do práce. Takový pracovník 

není společnosti ţádným přínosem. Následně, po skončení tří měsíční zkušební doby, je 

s nevhodným zaměstnancem rozvázán pracovní poměr. Uvolněné pracovní místo se musí opět 

obsadit, čímţ se společnosti G3 s.r.o. zvýší náklady na získávání a výběr pracovníků. 

 

Uchazeči se nabízejí sami 

 

Ve společnosti G3 s.r.o. je při získávání uchazečů uplatňovaná i metoda získávání 

pracovníků, kdy se uchazeči nabízejí sami. Uvedená metoda byla ředitel společnosti označena 

za nevhodnou, neboť se převáţně nabízejí uchazeči, kteří jsou na obsazovanou pracovní 

pozici nevhodní. 

 

Inzerce 

 

Metoda získávání pracovníků prostřednictvím inzerce je relativně drahou záleţitostí. 

Společnost G3 s.r.o. metodu získávání pracovníků prostřednictvím inzerce v Hospodářských 
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novinách vyzkoušela, avšak s konstatováním, ţe je velmi nákladná a neefektivní, nadále 

metodu nevyuţívá. 

 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Poslední metodou, která společnost G3 s.r.o. vyuţívá je spolupráce se vzdělávacími 

institucemi. G3 s.r.o. v roce 2011 začala spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 

kde se dohodla o poskytování praxe studentům této univerzity. Spolupráce univerzity a 

společnosti můţe přinést G3 s.r.o. vhodné potenciální pracovníky. 

 

Z metod, které společnost G3 s.r.o. při získávání pracovníků vyuţívá je dle mého názoru 

nejefektivnější metoda získávání pracovníků prostřednictvím informačních technologií a 

získávání pracovníků ve spolupráci se vzdělávacími institucemi. Přitom bych konstatovala, ţe 

jeden z nejlepších způsobů získávání pracovníků pro společnost G3 s.r.o. je spolupráce se 

vzdělávacími institucemi. Výhodu vidím v moţnosti uzpůsobení absolventa školy pro potřeby 

spolčeti v průběhu studia a vytipování si tak budoucího pracovníka. 

 

Asistent ředitele, ředitel a personalista, následně potom co získá dostatečný počet 

uchazečů, ukončí proces získávání pracovníků a roztřídí ţádosti uchazečů na vhodné a 

nevhodné.  

 

Posledním krokem procesu získávání a výběru je samotný výběr pracovníků. 

 

4.4 Systém výběru pracovníků v G3 s.r.o. 

Výběrem pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. se zabývají tři zaměstnanci. Konkrétně to je 

personalista, ředitel a asistent ředitele společnosti. Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech.  

 

Při výběru uchazečů je kladen důraz na kvalifikační předpoklady a dosavadní praxi. Věk 

uchazeče nehraje roli, avšak jen za předpokladu, ţe uchazeč splňuje charakteristické 

předpoklady stanovené společností na obsazovanou pozici. Ředitel G3 s.r.o. je si dobře 

vědom toho, ţe starší pracovníci mají významné pracovní zkušenosti a společnosti mohou být 

velkým přínosem.  
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Ředitel a asistent ředitele důkladně prostudují všechny ţádosti uchazečů. Na základě 

informací z uchazečova zaslaného ţivotopisu, ředitel spolu s asistentem ředitele roztřídí 

všechny obdrţené ţádosti o práci na vhodné a nevhodné. Jinak řečeno na ţádosti splňující 

kritéria a ţádosti nesplňující kritéria pro přijetí na obsazovanou pracovní pozici. Po tomto 

roztřízení ţádostí jsou nevhodní uchazeči písemně vyrozuměni o tom, ţe nevyhovují 

poţadavkům, jeţ jsou stanoveny na obsazovanou pracovní pozici. Personalista zároveň 

v zamítacím dopise uvede, ţe ţádost bude uschována a je moţné, ţe uchazeč bude 

kontaktován v případě uvolnění pracovní pozice, pro kterou je vhodným kandidátem. 

Vyhovující uchazeči jsou telefonicky popřípadě emailem osloveni personalistou nebo 

asistentem ředitele, kteří jim oznámí, ţe na základě posouzení jimi zaslaného ţivotopisu a 

ţádosti o práci byli vybráni jako vhodní uchazeči a postupují k výběrovému řízení, které se 

skládá ze dvou kol. Současně se s kaţdým vybraným uchazečem individuálně domluví na 

vhodném termínu a čase, který by mu vyhovoval k absolvování prvního kola výběrového 

řízení. 

 

Pro představu, kolik uchazečů se dostane k výběrovému řízení, uvedu příklad 

z posledního výběrového řízení konaného v roce 2011, které bylo vypsáno panem ředitelem 

na pozici obchodního zástupce. Bylo zasláno 150 ţádostí o práci. Telefonického výběrového 

rozhovoru se zúčastnilo 30 uchazečů, tedy 20 %. Ostatní uchazeči nevyhověli. 

 

První kolo výběrového řízení 

 

První kolo výběrového řízení je zaloţeno na telefonickém výběrovém rozhovoru, který 

s uchazečem uskuteční pracovník společnosti mající k tomu pravomoc. Personalista nebo 

asistent ředitele zastávající funkci tazatele, zavolá v předem dohodnutý den a hodinu 

konkrétnímu uchazeči a provede s ním rozhovor. Tazatel na začátku telefonického 

výběrového rozhovoru, hned po svém představení, oznámí jeho přibliţnou délku, jaký je cíl 

tohoto telefonátu a jak bude probíhat. Nezapomene také připomenout, ţe se uchazeč v 

průběhu rozhovoru můţe zeptat na otázky, které ho zajímají. V telefonickém výběrovém 

rozhovoru personalista nebo asistent ředitele poţádá o doplnění informací týkající se 

ţivotopisu. Rozhovor je tedy určen k doplnění a ujasnění informací, které v ţivotopise 

uchazeče scházely, anebo nebyly jasně zformulované. Otázky jsou směřované na zjištění 

dosavadních pracovních zkušeností, délku praxe a nejbliţšího moţného termínu nástupu do 
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práce. Na závěr rozhovoru tazatel uchazeči poděkuje a následně ho informuje jakým 

způsobem a kdy se dozví výsledky z prvního kola výběrového řízení, jenţ právě absolvoval. 

  

Personalista a asistent ředitele předloţí řediteli společnosti doplněné ţivotopisy uchazečů. 

Společně na základě doporučení osoby, která rozhovor prováděla a doplněných informací 

získaných telefonickým výběrovým rozhovorem, vyberou ţádosti vhodných uchazečů na 

danou pracovní pozici. Uchazeči, kteří neprošli prvním kolem výběrového řízení, jsou 

písemně vyrozuměni o nevhodnosti na obsazovanou pracovní pozici. Personalista zároveň 

v dopise o nepřijetí uvede, ţe jeho ţádost o práci bude uschována a je moţné, ţe bude 

kontaktován v případě uvolnění pracovní pozice, na niţ splňuje podmínky nutné pro přijetí. 

Kandidáti, kteří byli vybraní, jsou telefonicky kontaktováni a pozváni k druhému kolu 

výběrového řízení. Současně se s nimi personalista nebo asistent ředitele domluví na termínu 

a čase, který vybranému uchazeči vyhovuje a následně po té jim sdělí adresu, kam se mají 

dostavit k druhému kolu výběrového řízení. 

 

Pro představu, kolik uchazečů se z prvního kola výběrového řízení dostane do druhého 

kola, uvedu příklad z posledního výběrového řízení, konaného v roce 2011 na pozici 

obchodního zástupce v G3 s.r.o. Telefonického výběrového rozhovoru se zúčastnilo 30 

uchazečů, do druhého kola výběrového řízení se dostalo 6 uchazečů, tedy 2 %. 

  

Druhé kolo výběrového řízení 

 

Kandidáti, kteří prošli prvním kolem výběrového řízení, jsou pozváni do druhého kola 

výběrového řízení. Dostaví se na adresu společnosti G3 s.r.o. v den a čas, na kterém se 

s personalistou nebo asistentem ředitele předem dohodli. Druhé kolo výběrového rozhovoru 

mají ve své pravomoci personalista, asistent ředitele a ředitel společnosti.  

  

Druhé kolo výběrového řízení se skládá z ústního rozhovoru a testů. Ústní rozhovor se 

provádí v kanceláři ředitele společnosti G3 s.r.o. Rozhovor s uchazečem vede více tazatelů, 

jedná se tedy o panelový rozhovor. Výběrový rozhovor je polostrukturovaný, neboť tazatelé 

mají předem připravené některé otázky a ostatní otázky se odvíjejí z konkrétní situace, 

celkového přístupu uchazeče k rozhovoru a z nutnosti zjištění potřebných informací o 

uchazeči. Jak jiţ bylo řečeno, rozhovor provádí personalista, asistent ředitele a ředitel 

společnosti. Kaţdý z výše jmenovaných tazatelů u ústního výběrového rozhovoru má předem 
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stanovenou roli. Ředitel je ten zlý, tzv. urýpaný, zvídavý. Asistent ředitele hraje hodného a 

personalista je v roli neutrální. Po úvodních slovech je uchazeči sdělena přibliţná délka 

rozhovoru, jaký je jeho cíl a jak bude probíhat. Tazatelé také nezapomenou připomenout, ţe 

uchazeč se kdykoliv v průběhu rozhovoru můţe zeptat na otázky, které ho zajímají. Rozhovor 

vede asistent ředitele, který se ptá na jednotlivé předem připravené i nepřipravené otázky. 

Ostatní tazatelé, tedy personalista a ředitel, se mohou uchazeče kdykoliv v průběhu rozhovoru 

zeptat na otázky které je zajímají.  

 

Tazatelé pokládají např. tyto otázky: 

 Jakou práci hledáte? 

 Proč se ucházíte o danou pozici a právě u nás? 

 Co očekáváte od změny místa? 

 Proč odcházíte (byl/a jsem propuštěn/a)? 

 Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnaní? 

 Jak vypadal Váš typický pracovní den? 

 Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost? 

 Proč byste právě vy měl/a být vybrán/a na tuto pozici? 

 Jak vaše vzdělání koresponduje s poţadavky na pozici? 

 Uveďte tři své vlastnosti, které povaţujete za kladné, a tři, které byste rád/a změnila. 

 Jaké máte profesní cíle v horizontu 1 aţ 5 let popřípadě 10 let? 

 Jaké jsou vaše ţivotní úspěchy a neúspěchy? 

 Jak velký kolektiv jste vedla? 

 Jakou si představujete odměnu za práci? 

 

Součástí rozhovoru je ukázka schopni prodat tzn., ţe ředitel ukáţe např. bonbon, který 

podá uchazeči a řekne: „Zkus mi tento obyčejný bonbón prodat“. Po ukončení rozhovoru čeká 

uchazeče další část druhého kola výběrového řízení. Tato část se skládá z testu na zjištění 

technických znalostí a z testu osobnosti. Ukázku testu na technické znalosti uvádím v příloze 

č. 6. Uvedený test zahrnuje sestavení dopisu, překlad textu do cizí řeči, výpočet obsahu 

obrazce a hledání informací na internetu. Tímto testem si společnost ověřuje technické, 

obchodní a jazykové znalosti uchazeče.  
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Test osobnosti má dvě částí. První část – komunikace – dotazník, kterou uvádím v příloze 

č. 7. Druhá část – Jak pracuje mozek? Uvádím v příloze č. 8. Uvedené testy jsou jen vzorové 

a společnost G3 s.r.o. je obměňuje. V první části testu osobnosti jsou uchazeči vyzvání k jeho 

vyplnění. Návod na vyplnění je uveden v horní části dokumentu. Testované osoby mají 

k uvedenému výroku, ke kterému jsou nabízena jeho moţná dokončení (A, B, C, D), přiřadit 

1, 2, 3, 4, přičemţ 1 znamená, vystihuje mě nejlépe.  

 

Výrok můţe znít: Zjistil jsem, že při společné práci s druhými lidmi ztrácím trpělivost, když: 

A. …… tráví příliš mnoho času uvaţováním, aniţ by v dané záleţitosti cokoli podnikli 

B. …… vůbec si neuvědomují lidský aspekt situace 

C. …… při své posedlosti starými způsoby jednání nejsou ochotni uvaţovat o něčem novém 

D. …… nevěnovali dostatečný čas analýze faktorů, které jsou pro danou věc důleţité 

 

Cílem tohoto testu bylo zjistit zda-li je uchazeč o práci v G3 s.r.o.: 

 Analytik (racionalita) 

 Afiliátro (emoce) 

 Tvůrce koncepcí (intuice) 

 Aktivátor (smysly) 

 

V druhé části, testu osobnosti jak pracuje mozek, jsou uchazeči opět vyzvání k jeho 

vyplnění. Návod jak test vyplnit je uveden v horní části dokumentu. Druhá část testu se skládá 

ze čtyř kvadrantů. Z kaţdého kvadrantu si uchazeč vybere jednu odpověď, která pro něj platí 

v práci nejčastěji. Tento test by měl ukázat, zdali testovaná osoba nevykazuje rizikový faktor, 

který by mohl negativně působit při výkonu práce. 

 

O přijetí vhodného pracovníka rozhodne ředitel společnosti na základě absolvovaného 

rozhovoru a vykonaných testů. 

 

Tazatelé, po skončení ústního rozhovoru a vykonání testů, uchazeči poděkují a informují 

ho, jakým způsobem a za jak dlouho mu bude sdělen výsledek z druhého výběrového kola. 

Kandidáti, kteří nebyli vybrání v druhém kole výběrového řízení, jsou písemně vyrozuměni o 

nepřijetí na obsazovanou pracovní pozici. Personalista, na základě vhodnosti a nevhodnosti 

uchazeče, rozešle zamítací nebo rezervační dopis. V rezervačním dopise uvede, ţe 
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uchazečova ţádost o práci bude uschována a je moţné, ţe bude pracovníkem společnosti 

kontaktován v případě uvolnění pracovní pozice, na niţ splňuje stanoviska a kritéria nutná pro 

přijetí. Společnost si zároveň nechává v záloze náhradníka, který splňuje jako druhý nejlepší 

podmínky pro přijetí. Uchazeč, který byl ve druhém kole výběrového řízení vybrán, tedy byl 

nejlepší, je do určité doby písemně informován o úspěšnosti absolvování výběrového řízení. 

Vybraný uchazeč je kontaktován i telefonicky a to z důvodu okamţité zpětné vazby. 

Vybranému uchazeči se nechává určitý čas na rozhodnutí, zdali nabízenou práci ve 

společnosti G3 s.r.o. přijímá nebo nepřijímá. O svém rozhodnutí má společnost informovat 

v co nejkratší době a to telefonicky. K tomuto kroku je uchazeč vyzván jak v písemném 

dopisu o přijetí, tak i telefonicky při sdělování rozhodnutí. Pokud se uchazeč rozhodne 

nabízenou práci ve společnosti G3 s.r.o. přijmout, je s ním dohodnut termín nástupu do práce. 

Nově nastupující pracovník nastupuje v dohodnutém termínu. V den nástupu se s novým 

pracovníkem sepíše a podepíše pracovní smlouva. V případě, ţe se vybraný uchazeč rozhodne 

nabízenou práci nepřijmout, tak je v co nejkratší době, asistentem ředitele popřípadě 

personalistou společnosti, telefonicky kontaktován druhý, ředitelem vybraný, nejlepší 

uchazeč. Pokud uchazeč nabízenou práci ve společnosti G3 s.r.o. přijme je s ním následně 

dohodnut termín nástupu do práce. V den nástupu do práce je se zaměstnancem uzavřena a 

podepsána pracovní smlouva. 

 

Při posledním výběrovém řízení na pozici obchodního zástupce, které ředitel společnosti  

G3 s.r.o. vypsal v roce 2011, byl přijat jeden nový pracovník. 

  

Nově nastupující pracovník nastupuje v dohodnutém termínu a musí předložit tyto 

dokumenty: 

 Záznam o vstupní zdravotní prohlídce 

 Zápočtový list z předcházejícího zaměstnání 

 Dokument, z kterého je patrné dosaţené vzdělání (vysvědčení výuční list, diplom) 

 

Ředitel společnosti provede proškolení nového zaměstnance v oblasti dodrţování 

bezpečnosti práce a poţární ochrany. Základní školení o řízení systému jakosti provede 

pověřený pracovník. 
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4.5 Náklady na získávání a výběr pracovníků 

Z grafu 4.1 lze vidět výši nákladů v letech 2006 - 2010, které společnost G3 s.r.o. 

vynaloţila na získávání a výběr pracovníků. V roce 2006 získávání a výběr pracovníků 

společnost vyšlo na 85 000 Kč. V roce 2007 náklady činily 102 000 Kč. Tato výše nákladů je 

způsobena tím, ţe společnost chtěla přijmout jen jednoho nového pracovníka, ale tento 

pracovník na své pracovní pozici nesplnil očekávání společnosti, a proto s ním společnost 

rozvázala pracovní poměr. Z tohoto důvodu G3 s.r.o. musela znovu vypsat výběrové řízení a 

získat dalšího pracovníka. Čímţ se náklady na celý proces získávání a výběr pracovníka 

navýšily. Náklady roku 2007 jsou tedy navýšené o školení a zaučení nevhodného 

zaměstnance a nového náhradního vhodného zaměstnance. V roce 2008 se náklady na proces 

získávání a výběru pracovníků vyšplhaly na 415 000 Kč. Společnost v tomto roce chtěla 

přijmout dva obchodní zástupce, nicméně ani jeden z vybraných uchazečů se ve společnosti 

neuchytil a byl s nimi rozvázán pracovní poměr. Propuštění pracovníci museli být nahrazeni 

novými pracovníky. Společnost tedy vybrala další dva uchazeče, leč jeden z nich byl pro 

společnost nevyhovující. Nevyhovující obchodní zástupce musel být opět nahrazen. 

Společnost zvýšila kritéria na výběr nového pracovníka a přijala nového obchodního 

zástupce, který tyto kritéria splňoval. Náklady za rok 2008 jsou navýšené o zaučení a 

zaškolení pěti pracovníků, přičemţ s třemi byl rozvázán pracovní poměr. V roce 2009 G3 

s.r.o. přijala jednoho nového zaměstnance, neboť v tomto roce probíhala celosvětová 

ekonomická krize, která se projevila i ve společnosti G3 s.r.o. Vlivem ekonomické krize 

nastal větší zájem o práci ve společnosti G3 s.r.o., tím pádem si společnost mohla vybírat 

z více uchazečů o zaměstnání. V důsledku této ekonomické situace se náklady na získávání 

pracovníků sníţily na 45 000 Kč. V roce 2010 náklady na získávání a výběr jednoho 

zaměstnance dosáhly částku 65 000 Kč, neboť v tomto roce doznívala celosvětová 

ekonomická krize, coţ se dotklo i G3 s.r.o. 

 

Můţeme říci, ţe nejvyšší náklady na celý proces získávání a výběr pracovníků byly 

v roce 2008, které vyvolalo přijetí tří nevhodných pracovníků. V roce 2007 společnost přijala 

2 pracovníky a v dalších letech byly náklady vynaloţeny na získání a výběr jednoho 

pracovníka. Přičemţ v posledních letech se ve společnosti G3 s.r.o. projevila celosvětová 

ekonomická krize. 
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Graf 4.1 

 

 

4.6 Analýza dotazníkového šetření 

V analyzované společnosti G3 s.r.o. ke dni 29.04.2011  pracuje 18 zaměstnanců.  Z toho 

jeden je majitel společnosti a vykonává funkci ředitele. Druhý vykonává funkci personalisty 

na poloviční úvazek a zároveň je spolumajitel. Z tohoto důvodu jsem analyzovala pouze 16 

pracovníků, neboť majitel a spolumajitel neprošli ţádným výběrovým řízením.  

 

Pro analýzu systému získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o. jsem zvolila 

dotazníkové šetření. Vytvořila jsem dotazník, který jsem šestnáctkrát namnoţila. Dotazník byl 

prostřednictvím ředitele společnosti rozdán šestnácti pracovníkům. Návratnost dotazníků byla 

63 %, neboť z šestnácti dotazníků se mi jich vrátilo deset. Všechny navrácené a vyplněné 

dotazníky, tedy deset dotazníků, bylo vyplněno a pouţito pro analýzu získávání a výběru 

pracovníků v G3 s.r.o. 

 

Dotazník uvádím v příloze č. 9. Skládá se z 21 otázek, z toho poslední 4 otázky jsou 

otázky identifikační. Převáţně je tvořen uzavřenými otázkami, kde lze vybrat jen jednu 

odpověď. Pro zjištění přesnějších informací jsem pouţila 2 otevřené otázky a 4 polootevřené 

otázky s moţností se vyjádřit k dané problematice. 

 

4.7 Vyhodnocení odpovědí z dotazníkového šetření 
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V následující části bude rozebráno a vyhodnoceno 21 otázek, které tvořili dotazník. 

 

 Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o nabídce volného pracovního místa? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 5 pracovníků, ţe o nabídce volného pracovního místa se 

dozvěděli prostřednictvím jiné osoby, 4 pracovníci se o volném pracovním místě dozvěděli 

prostřednictvím zaměstnance G3 s.r.o., zbývající jeden pracovník se o volném pracovním 

místě ve společnosti dozvěděl z inzerátu uveřejněného na internetových stránkách. Nikdo 

z dotazovaných se o nabídce volného pracovního místa nedozvěděl prostřednictvím inzerátu 

uveřejněného v tiskovinách, inzerátu uveřejněného na internetových stránkách společnosti G3 

s.r.o., úřadu práce nebo z jiných neuvedených zdrojů. 

 

Z grafu 4.2 lze vidět, ţe pracovníci se nejčastěji o nabídce volného pracovního místa 

dozvěděli prostřednictvím jiné osoby (50 %). 40 % pracovníků oslovil současný pracovník 

G3 s.r.o. Pouze 1 % pracovníků reagovalo na nabídku volného pracovního místa 

prostřednictvím inzerátu uveřejněného na internetových stránkách (např. www.sprace.cz 

www. jobs.cz) 

 

Graf 4.2 

 

 

 Informace, které jste získal/a z nabídky pracovního místa, byli pro Vás dostačující? 

 

U druhé otázky jsem pouţila stupňovou škálu odpovědí rozhodně ano, spíše ano, spíše 

ne, rozhodně ne. Z grafu 4.3 lze vyčíst, ţe 40 % dotazovaných odpovědělo rozhodně ano, tedy 

uvedené informace pro ně byli dostačující. 50 % dotazovaných uvedlo odpověď spíše ano a 

10 % dotazovaných uvedlo spíše ne. Tedy pro 60 % dotazovaných informace uvedené 
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v nabídce práce byly nedostačující. Nejčastěji, pak uváděli, ţe jim chyběla uvedená pracovní 

doba, nástupní plat a zaměření firmy G3 s.r.o. Pracovníci, kteří odpověděli jinak neţ rozhodně 

ano, dodatečné informace zjišťovali osobně a telefonicky. 

 

Graf 4.3 

 

 

 Proč jste se rozhodl/a na nabídku práce reagovat? 

 

U páté otázky jsem zvolila uzavřenou otázku s nabízenými odpověďmi, u kterých 

dotazovaní měli vybrat pouze jednu odpověď. Z grafu 4.4 lze vidět, ţe 40 % pracovníků se 

rozhodlo na nabídku práce reagovat z důvodu blízkého bydliště. Nenašel/a jsem lepší nabídku 

práce vybralo z nabízených moţností odpovědi 20 % dotazovaných, taktéţ 20 % 

dotazovaných uvedlo, ţe jim vyhovuje pracovní náplň. 10 % dotazovaných pracovníků 

oslovila zajímavá práce a 10 % dotazovaných označilo za důvod rozhodní reagovat na 

nabídku práce jiný důvod. 

 

Graf 4.4 
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U šesté otázky jsem pouţila stupňovou škálu odpovědí rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, 

rozhodně ne. Z grafu 4.5 vidíme, ţe 50 % dotazovaných odpovědělo rozhodně ano, tedy 

rozhovor jim plně vyhovuje. Zbylých 50 % dotazovaných odpovědělo spíše ano, přičemţ 

nejčastěji uvedenými důvody, které jim při výběrovém rozhovoru vadily, byly, ţe tazatel se 

ptal na osobní otázky. Tento důvod uvedlo 60 % dotazovaných pracovníků. 20 % 

dotazovaných označilo, ţe rozhovor byl prováděn na ne příliš klidném místě a zbylých 20 % 

dotazovaných zaznamenalo jiný důvod, kterým byl neobvyklý čas, kdy se rozhovor prováděl. 

Co uchazečům vadilo při výběrovém řízení, ukazuje graf 4.6. 

 

Graf 4.5 

 

 

Graf 4.6 

 

 

 Jak dlouho ústní rozhovor trval? 

 

U sedmé otázky jsem pouţila uzavřenou otázku s nabízenými odpověďmi, u kterých 

dotazovaní měli vybrat pouze jednu odpověď. Grafu 4.7 je zřejmé, ţe délka výběrového 

rozhovoru je téměř vţdy jiná, neboť u kaţdého uchazeče je individuální doba, která tazatelům 
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ukáţe, zdali je uchazeč vhodný nebo nevhodný. Jak můţeme vidět, 30 % dotazovaných 

uvedlo, ţe výběrový rozhovor trval méně jak 15 minut. 30 % dotazovaných pracovníků 

absolvovalo ústní výběrový rozhovor, který trval méně jak 30 minut. Pro 20 % dotazovaných 

trval ústní výběrový rozhovor méně jak 45 minut. Zbylých 20 % dotazovaných absolvovalo 

ústní výběrový rozhovor, který trval více jak 45 minut a méně jak 60 minut. Výběrový 

rozhovor nikdy netrval déle neţ 60 minut. 

 

Graf 4.7 

 

 

 Jaké otázky byly během ústního rozhovoru použity? 

 

Devátá uzavřená otázka je tvořena nabízenými odpověďmi. U této otázky dotazovaní 

mohou zakříţkovat více odpovědí. Přesto všichni dotazovaní uvedli, ţe při ústním rozhovoru 

byly pouţity otevřené otázky.  

 

 Absolvovali jste při výběrovém řízení testy? 

 

Desátou otázkou jsem chtěla zjistit, kolik pracovníků absolvovalo při výběrovém řízení 

testy. Z grafu 4.8 lze vyčíst, ţe testy absolvovalo pouze 20 % dotazovaných. Tento malý podíl 

můţe být způsoben tím, ţe testy vykonávají pouze obchodní zástupci a jsou ve společnosti G3 

s.r.o. zavedeny krátce. 

 

Jeden dotazovaný na otázku číslo jedenáct, která se ptala, zdali pro ně testy byli 

srozumitelné, uvedl rozhodně ano. Druhý dotazovaný, který absolvoval testy, uvedl spíše ano, 

avšak na otázku číslo dvanáct, co mu na testu připadalo nesrozumitelné, odpověděl, ţe si 
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nepamatuje. Oběma absolventům testů se nezdála ţádná část testu obtíţná, na coţ se ptala 

otázka číslo třináct. 

 

Graf 4.8 

 

 

 Jak dlouho jste čekal/a na odezvu, od uskutečnění ústního rozhovoru? 

 

Čtrnáctá otázka je opět uzavřená s moţností výběru čtyř odpovědí. Z grafu 4.9 vyplívá, ţe 

převáţná většina (70 %) dotazovaných věděla výsledky hned po skončení rozhovoru. 20 % 

dotazovaných na výsledek čekalo 1 aţ 2 pracovní dny. Zbylých 10 % dotazovaných se 

výsledek z výběrového rozhovoru dozvědělo déle jak za týden.  
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 Odpovídá Vaše pracovní místo tomu, jak Vám bylo představeno v rámci 

výběrového řízení? 
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ne, rozhodně ne. Z grafu 4.10 lze vyčíst, ţe 60 % dotazových vykonává náplň práce, která jim 
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byla u výběrového řízení představena. 20 % pracovníků uvedlo spíše ano a zbylých 20 % 

uvedlo spíše ne, tedy náplň práce představovaná a skutečně vykonávaná se odlišuje. Nikdo 

z dotazovaných neuvedl rozhodně ne. 

 

Graf 4.10 

 

 

 Považujete vybraný způsob výběru pracovníků za dostačující? 

 

U šestnácté otázky jsem opět pouţila stupňovou škálu odpovědí rozhodně ano, spíše ano, 

spíše ne, rozhodně ne. Jak nám ukazuje graf 4.11, polovina dotazovaných uvedla rozhodně 

ano, tedy způsob výběru pracovníků označila za dostačující. Zbylých 50 % dotazovaných 

uvedlo spíše ano, avšak přesto by nenavrhli jiný způsob výběru pracovníků, na coţ se ptala 

otázka číslo sedmnáct. 

 

Graf 4.11 

 

 

 Jak dlouho ve firmě G3 s.r.o. pracujete? 
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Jak dlouho dotazovaní pracovníci ve firmě pracují, na to se ptá osmnáctá uzavřená 

otázka. Společnost G3 s.r.o. na trhu působí 13 let, jak lze z grafu 4.12 vyčíst, 30 % 

pracovníků stálo téměř u jejího vzniku. 50 % dotazovaných je společnosti věrná 2 – 5 let. 10 

% pracovníků ve společnosti pracuje 1 – 2 roky a 10 % pracovníků v G3 s.r.o. působí méně 

jak 3 měsíce.  

 

Graf 4.12 
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Devatenáctá otázka, je identifikační a říká nám, kolik ve společnosti pracuje muţů a ţen. 

Muţi jsou zastoupení 60 % a ţeny 40 %, lze vidět v grafu 4.13.  V G3 s.r.o. pracuje více 

muţů, avšak společnost neupřednostňuje ţádné pohlaví.  
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Dvacátá otázka je identifikační. Touto otázkou jsem chtěla zjistit věkovou strukturu 

pracovníků společnosti G3 s.r.o. Společnost zaměstnává pracovníky od 19 let aţ do 60 let. Jak 

jsem jiţ uvedla výše, tak pro analyzovanou společnost, věk při získávání a výběru pracovníků 

není důleţitý, ale jen za předpokladu, ţe pracovník splňuje nároky, jeţ jsou kladeny na 

konkrétní pracovní pozici. Uvedenou skutečnost nám dokazuje graf 4.14 znázorňující 

věkovou strukturu dotazovaných pracovníků v procentech. 40 % dotazovaných pracovníků se 

pohybuje ve věku 19 – 25 let. 30 % dotazovaných pracovníků zastupuje věk 34 – 45 let. 

Společnost zaměstnává 20 % dotazovaných pracovníků ve věku 26 – 33 let. Zbylých 10 % 

dotazovaných pracovníků zastupuje věk 46 – 60 let. Přesto, ţe společnost věkově 

nediskriminuje, převládá věk mladší. 

 

Graf 4.14 
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s maturitní zkouškou. Procentuální podíly zastoupení zobrazuje graf 4.15. 60 % dotazovaných 

má střední vzdělání s maturitní zkouškou. 40 % dotazovaných pracovníků vlastní výuční list. 
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společnosti jen ředitel G3 s.r.o. 
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Graf 4.15 

 
 
 

5 Návrhy a doporučení 

V páté kapitole se pokusím, na základě získaných informací z dotazníkového šetření, 

údajů a faktů zjištěných konzultací s ředitelem a asistentem ředitele, navrhnou doporučení na 

zlepšení procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o.  

 

Na začátku je třeba uvést, ţe společnost G3 s.r.o. má největší problém při získávání a 

výběru pracovníků s obchodními zástupci. Výrobní pracovníci nevykazují tak vysokou 

fluktuaci a není problém je získat. 

 

Nabídka práce 

 

První můj návrh se týká vypisování nabídky práce. Na základě zjištěných informací 

z dotazníkového šetření, kdy pracovníci uváděli, ţe v nabídce práce jim scházeli informace 

týkající se zaměření společnosti, pracovní doby a mzdových podmínek, bych doporučila 

rozšířit dosavadní informace uváděné v nabídce práce o výše zmiňované. Chybějící informace 

mohou potencionální uchazeče odradit na uvedenou nabídku práce reagovat a společnost tak 

přichází o uchazeče a moţná i o schopné pracovníky. V lepším případě si uchazeči neuvedené 

informace zjistí osobně nebo telefonicky, coţ vyţaduje zaměstnance, který se jim bude 

věnovat a informace jim poskytne. Přesnějšími informacemi uváděnými v nabídce práce, by 

společnost zamezila stále se opakujícím dotazům.  
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Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Společnost, jak jsem jiţ uvedla výše, nejčastěji získává uchazeče na základě doporučení 

zaměstnance G3 s.r.o., jiné osoby a prostřednictvím informačních technologií. Uvedené 

zdroje získávání pracovníků, se dosud společnosti osvědčili, přesto bych ji doporučila zaměřit 

se na zefektivnění spolupráce s UTB, neboť si myslím, ţe studenti by pro společnost mohli 

být velkým přínosem.  

 

Tedy druhým návrhem a doporučením pro společnost by bylo zefektivnit spolupráci 

s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce společnosti s univerzitou trvá krátce, byla 

zahájena teprve v roce 2011. Jednou by společnost měla studentům UTB poskytovat praxi, 

avšak zatím tomu tak není, jejich spolupráce je zatím na teoretické úrovni. Výhodu spolupráce 

G3 s.r.o. a UTB spatřuji v moţnosti uzpůsobit si budoucí absolventy školy pro potřeby 

společnosti jiţ v průběhu studia. G3 s.r.o. doporučuji zaměřit se na studenty třetích ročníků 

studující program ekonomika a management. Jelikoţ studenti třetích ročníků musí v letním 

semestru absolvovat neplacenou praxi, tak G3 s.r.o. by jim ji mohla poskytnout. Avšak ředitel 

společnosti by musel pověřit zaměstnance, kteří se praktikanta budou mít na starost, neboť mu 

je nutné věnovat vyšší pozornost při adaptaci, vynakládat čas a finanční prostředky na jeho 

zaučení. Studenti by v G3 s.r.o. mohli mít praxi na pozici marketing, obchodní zástupce, 

expedice, logistika a účetní. V případě výkonu praxe na pozici obchodního zástupce, by 

student s pracovníkem vyjíţděl do terénu, přičemţ by pozoroval práci obchodního zástupce a 

tak se postupně zaučoval. Po určité době, by jiţ jednal sám a to pod dohledem pověřeného 

pracovníka. 

 

Ačkoliv by bylo nutné vyčlenit pracovníky, kteří by se studentům věnovali a vynaloţit 

čas a finanční prostředky na jejich zapracování, myslím si, ţe společnost by tak mohla 

předejít nevhodnému výběru uchazeče, přičemţ by se celkové náklady na získávání a výběr 

pracovníků mohly sníţit a zároveň by společnost získala schopné pracovníky. Toto je důvod 

proč společnosti doporučuji spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

Výběrové řízení 

 

Třetí návrh se týká procesu výběru pracovníků do společnosti G3 s.r.o. Výběrový proces 

pro získávání obchodních zástupců se skládá ze dvou kol. V prvním kole je prováděn 
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telefonický rozhovor, v druhém kole, po úspěšném zvládnutí telefonického rozhovoru, je 

uchazeč pozván k ústnímu rozhovoru. Ústní výběrový rozhovor je uskutečněn v předem 

domluveném čase a místě sídla společnosti. Následně po skončení rozhovoru uchazeč 

absolvuje testy. 

 

G3 s.r.o. bych doporučila, na základě výsledků z dotazníkového šetření, provádět 

rozhovor na klidnějším místě a méně se ptát na otázky diskriminačního charakteru, jelikoţ 

dotazovaní nejčastěji uváděli, ţe jim právě toto při výběrovém ústním rozhovoru vadilo.  

Další můj návrh se týká vykonávaných testů. Doporučuji tyto testy, které jsou vykonávané aţ 

po zvládnutí ústního rozhovoru, absolvovat jiţ před ústním výběrovým rozhovorem. Ústní 

výběrový rozhovor je časově docela náročný a v čase kdy by tazatelé vedli rozhovor 

s uchazečem, by pověřený pracovník mohl opravovat jiţ vykonané testy. Zkrátila by se tak i 

doba na odezvu společnosti o rozhodnutí přijetí či nepřijetí uchazeče, která je započata od 

vykonání ústního rozhovoru. 

 

Náplň práce 

 

Společnost má problémy se získáváním a výběrem obchodních zástupců, neboť jak jsem 

se dozvěděla, pracovníci na těchto pracovních pozicích často odcházejí ze společnosti sami. 

Myslím si, ţe tento problém by byl vyřešen uváděním pravdivých a přesných informací 

týkající se náplně práce na uvedené pozici. Na základě této skutečnosti bych doporučila 

neuvádět mylné a klamné informace při představování pracovního místa u výběrového řízení. 

Pokud by pracovní místo odpovídalo tomu, jak bylo představeno v rámci výběrového řízení, 

mohl by se problém fluktuace obchodních zástupců zmírnit. Myslím si, ţe příčinou problému 

je, ţe pracovníci nevykonávají náplň práce, která jim byla představena u výběrového řízení, 

čímţ můţe být vyvolán předčasný odchod ze společnosti a tím zvýšená fluktuace na pozicích 

obchodního zástupce. 

 

6 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo, prostřednictvím ředitele společnosti G3 s.r.o., 

analyzovat problematiku získávání a výběru pracovníků. Zjistit jeho silné a slabé stránky. 

Pomocí metody dotazníkového šetření získat obraz o této problematice a na základě toho 

doporučit návrhy ke zlepšení celého procesu získávání a výběru pracovníků.  
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Bakalářská práce je sloţena z teoretické a praktické části. V teoretické části se snaţím 

popsat metodiku pouţívanou při zpracování mé bakalářské práce a věnuji se teoretickým 

východiskům uplatňovaných při získávání a výběru pracovníků. Při zpracování teoretické 

části jsem vycházela z odborné literatury. Pomocí informací a vnitropodnikových podkladů, 

poskytnutých ředitelem G3 s.r.o., charakterizuji společnost, na  niţ aplikuji bakalářskou práci. 

  

Na teoretickou část navazuje praktická část, ve které jsem se pokusila nastínit, jak ve 

společnosti G3 s.r.o. probíhá proces získávání a výběr pracovníků, jaké vyuţívají zdroje 

získávání uchazečů a jaké metody uplatňují pří výběru nových pracovníků. Pro analýzu 

současného systému získávání a výběru pracovníků v G3 s.r.o. jsem pouţila dotazníkové 

šetření. Prostřednictvím získaných informací z dotazníkového šetření a z interních údajů 

poskytnutých ředitelem společnosti, jsem se pokusila doporučit návrhy na zlepšení 

dosavadního procesu získávání a výběru pracovníků ve společnosti G3 s.r.o.  

 

Mé návrhy a doporučení se týkaly vypisování nabídky práce, spolupráce se vzdělávacími 

institucemi, výběrového řízení a představování pracovního místa u výběrového řízení. 

 

Ve společnosti G3 s.r.o. jsem analyzovala problematiku týkající se získávání a výběru 

pracovníků. Zjistila jsem silné a slabé stránky tohoto procesu a doporučila a navrhla opatření, 

která by G3 s.r.o. mohla pomoct ke zlepšení a zefektivnění současného procesu získávání a 

výběru pracovníků, čímţ se domnívám se, ţe cíl mé bakalářské práce byl naplněn.
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