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1 Úvod 

Zaměstnanci neboli lidské zdroje, jsou pro podniky obzvláště významné. Jsou jejich 

tvořivým prvkem. Lidé mohou navrhovat a vyrábět zboţí, jsou schopni poskytovat sluţby, 

kontrolují kvalitu, starají se o obchodní styk s veřejností, rozdělují finanční zdroje a stanovují 

krátkodobé i dlouhodobé cíle a strategie. Podle toho by k nim měl podnik také přistupovat a 

váţit si jich. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska procesu získávání a 

výběru pracovníků. Jejich nedílnou součástí je personální útvar, prostřednictvím kterého se 

získávání a výběr zaměstnanců uskutečňuje. Po vymezení činnosti personálního útvaru je 

nutné popsat samotný nábor a proces získávání zaměstnanců. Při postupu získávání 

zaměstnanců je důleţité správně definovat poţadavky, uchazeče přilákat a potom je vhodně 

vytřídit. Ţivotopis a průvodní dopis jsou bezesporu důleţité dokumenty, které usnadňují výběr 

uchazečů o zaměstnání. Velká pozornost bakalářské práce je věnována metodám výběru 

pracovníků, se zaměřením na pohovory. V závěru teoretické části je popsán finanční uţitek 

z výběru zaměstnanců, reference a stručné informace o práci v době krize.  

Druhá část bakalářské práce popisuje vybranou organizaci a stručně charakterizuje její 

historii. Dále je uvedeno, jakým způsobem zde probíhá získávání nových zaměstnanců a 

jejich výběr. Je také charakterizován informační systém, který organizace uţívá pro 

zjednodušení a zpřehlednění informací o uchazečích o zaměstnání. Zde je také vysvětlen 

průběh výběrového řízení a s tím související činnost personálního oddělení a odborných 

vedoucích, kteří se ho také účastní. V závěru této části je popsána dokumentace týkající se 

výběrového řízení, zkušební doba a vybavenost zaměstnance.  

Efektivnost procesu získávání a výběru zaměstnanců v organizaci bude posouzena na 

základě vyhodnocení dotazníku. Bude jich vytisknut přiměřený počet a dále budou rozdány 

zaměstnancům organizace na technicko-hospodářských pozicích. Ti budou hodnotit proces 

jejich získání a výběru samotnou organizací. Výsledky analýzy budou předloţeny vedení 

organizace spolu s návrhy na zlepšení. 

Cílem závěrečné části bakalářské práce je analyzování zjištěných údajů z dotazníku. A 

následné návrhy a doporučení ke zjištěným nedostatkům.  

 



 

2 Teoretická východiska získávání a výběru 

zaměstnanců 

V organizacích někdy nastane okamţik, kdy je potřeba přijmout nového zaměstnance. 

Personalisté tak musí vyřešit zásadní problém. Rozhodnout se koho přijmout a jak. Moţnosti 

získání zaměstnance se liší v závislosti na velikosti podniku, jeho finanční situaci a 

naléhavosti potřeby daného zaměstnance. Získávání a výběr zaměstnanců jsou nedílnou 

součástí činnosti kaţdé organizace a proto by jí měly věnovat zvýšenou pozornost. Je na místě 

definovat pojmy zaměstnanec a pracovník. V rozlišování těchto dvou pojmů existují rozpory, 

ale obecně lze říci, ţe pracovník je všeobecnějším pojmem a můţe zahrnovat i občany 

pracující pro organizaci mimo její sídlo. Zaměstnanec je naopak konkrétnější pojem, a tato 

osoba pracuje uvnitř organizace.  

2.1 Metodika práce a charakter použitých metod k bakalářské práci 

Při studiu problematiky týkající se předmětů Sociální potenciál organizace a Systémy 

odměňování v organizacích jsem si vybrala okruh témat, které by mě zajímaly při 

vypracování bakalářské práce. Z této oblasti jsem si zvolila dvě témata, která by bylo moţné 

zpracovat. V té době jsem také začala hledat organizaci, která by se mnou při vypracovávání 

bakalářské práce spolupracovala. Informace o organizacích jsem čerpala z internetových 

stránek a od známých. Vybrala jsem dvě organizace, mezi kterými jsem se rozhodovala. 

Kontaktovala jsem jejich personální oddělení a dále jsem hodnotila vstřícnost zástupců 

organizací, jejich velikost a také jejich problematiku získávání a výběru zaměstnanců. 

V dalším kroku jsem vybrala finální organizaci, se kterou jsem navázala další spolupráci.  

K získání povědomí o problematice získávání a výběru zaměstnanců, bude nutné 

nastudování odborných knih. Při zpracování teoretických východisek získávání a výběru 

zaměstnanců bude pouţito metody komparace, kde se hodnotí, jak je určitý problém pojímán 

a řešen v jednotlivých literárních pramenech. Poté bude rozhodnuto, metodou selektivní 

dedukce, které informace jsou k tématu potřebné a na které by bylo vhodné se zaměřit. Tyto 

informace budou dále podrobeny analýze, coţ je myšlenkové rozloţení zkoumaného 

předmětu, jevu nebo situace, kdy hlubší poznání dílčích částí umoţní lépe poznat jev jako 

celek, a dále také metody syntézy, tedy myšlenkového sjednocení jednotlivých částí v celek. 

Informace potřebné k zajištění popisu procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané 

organizaci budou získány formou řízených rozhovorů s osobami personálního oddělení. 



 

Nejdříve bude pouţito metody analýzy, a po důkladném pochopení celého procesu také 

metody syntézy. Při zkoumání problematiky pohovorů u vybrané organizace bude pouţita 

metoda analýzy. V případě bakalářské práce tedy analýza celé struktury výběrového řízení 

uchazečů 

Existují dvě moţnosti získání potřebných informací od dotazovaných zaměstnanců. 

První skupinou jsou rozhovory, ty byly ovšem zavrhnuty z důvodu velkého počtu 

dotazovaných a tudíţ velké časové náročnosti s dotazováním spojené. Vybrána byla druhá 

moţnost, tedy dotazník. Lze jej charakterizovat jako písemnou více či méně formalizovanou 

techniku dotazování, jejímţ cílem je získání informací o sociální realitě. Spokojenost 

zaměstnanců s procesem získávání a výběru uchazečů se tedy bude zjišťovat na základě 

dotazníkového šetření. Výsledky budou graficky analyzovány a dále uspořádány do silných a 

slabých stránek.  

V části nazvané Návrhy a doporučení bude opět pouţita metoda syntézy. Budou se 

sledovat vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými sloţkami procesu. Na základě této 

činnosti bude moţné lépe a hlouběji poznat jev jako celek.  

2.2 Personální útvar 

Personální útvar se specializuje na činnosti úzce související s řízením a rozvojem lidí 

v organizaci. Můţe se zaměřit na plánování lidských zdrojů, získávání a výběr, vzdělávání a 

rozvoj, odměňování pracovníků či vztahy na pracovišti. Obecnou náplní práce personálního 

útvaru je umoţnit organizaci dosáhnout jejích cílů tím, ţe jí dodá podněty, poskytuje rady a 

podporu ve všem, co se týká jejích pracovníků. I kdyţ jde o podpůrnou činnost, musí být tento 

útvar iniciativní a proaktivní.  

Obsazení a organizace personálního útvaru závisí na velikosti podniku, na míře 

decentralizace činností, typu prováděných prací, typu sluţeb, které se od něj očekávají, a 

druhu zaměstnávaných lidí. V současné době neexistuje ţádná norma na poměr mezi 

personalisty a počtem pracovníků. Ten se můţe pohybovat od jednoho personalisty na 80 aţ 

1000 pracovníků. Počty pracovníků personálního útvaru ovlivňuje nejen míra, v jaké se 

podnik domnívá, ţe řízení lidských zdrojů je nejdůleţitější povinností liniových manaţerů a 

vedoucích týmů, ale také povaha odborného vedení a podpůrných sluţeb, které útvar 

zabezpečuje. Obecně lze říci, ţe vedoucí personálního útvaru by měl být odpovědný přímo 

výkonnému řediteli a měl by tudíţ být členem nejuţšího vedení organizace, aby mohl 

přispívat k vytvoření podnikové strategie. [1] 



 

V oblasti lidských zdrojů dělá zásadní rozhodnutí stále častěji vrcholový management 

a mnoho personálních činností provádějí linioví manažeři. V této situaci jsou personalistům 

zanechány pouze rutinní systémy personálních činností, jako je získávání a výběr pomocných 

a manuálních pracovníků a zabezpečování personální evidence. Tento stav samozřejmě není 

charakteristický pro všechny organizace. V mnoha případech jsou vedoucí personálních 

útvarů opravdu zapojováni do záleţitostí strategické povahy. Personální útvar můţe dát popud 

pro vznik nové politiky a postupů, ale jsou to linioví manaţeři, kdo má hlavní odpovědnost za 

jejich uskutečnění. V případě, ţe nejsou linioví manaţeři příznivě nakloněni tomu, co od nich 

personální útvar poţaduje, nechtějí tuto činnost udělat, nebo pokud jsou k tomu přinuceni, 

nevkládají do toho poţadované úsilí. Činnosti orientované na lidi, jako je provádění 

pohovorů, zhodnocení pracovního výkonu, poskytování zpětné vazby, či rozpoznávání potřeb 

vzdělávání a rozvoje vyţadují určité dovednosti. Někteří linioví manaţeři je mají, ale mnozí 

nikoliv. Systémy odměňování podle výkonu někdy selhávají, protoţe nebyli linioví manaţeři 

v této problematice řádně proškoleni. [2] 

2.2.1 Personalisté a psychologové při výběru zaměstnanců 

Mezi personalistou a psychologem je jeden důleţitý rozdíl. Ten spočívá ve formulaci 

cíle a v zaměření. Personalista, jakoţto člen managementu firmy má za cíl při výběru 

zaměstnanců fungování organizace jako celku. Naopak pro psychologa je hlavním cílem 

správné provedení odborného úkonu. Pro personalistu je důleţitější negativní aspekt výběru. 

Především se obává, aby nebyl přijat zcela nevhodný uchazeč, který organizaci poškodí. 

Oproti tomu psycholog se zaměřuje především tím směrem, aby dokázal určit toho nejlepšího 

uchazeče. Dalším rozdílem v činnosti těchto dvou profesí je to, ţe personalista je vţdy 

součástí organizace, pro niţ se výběr provádí, naopak psycholog bývá často externistou. Je to 

odborník, se kterým organizace podepsala smlouvu o provedení odborných výkonů. 

2.2.2 Virtuální personální útvar 

Virtuální personální útvar nevykazuje reálné organizační znaky útvaru. Činnosti 

personálního charakteru se dávají pracovištím, která se podílejí na vytváření hodnot 

bezprostředně. Touto činností vymizí spolupracovník, který se výlučně zabýval 

personalistikou. Avšak neztrácí se identita virtuálního personálního útvaru. Ten má své 

vedení, vlastní zdroje a stálé mediálně propojené spolupracovníky, kteří jsou rozmístěni do 

jiných odborných útvarů. Pro ně vyplývá dvojí úloha a dvojí podřízenost pod vedením 

odborného oddělení a vedením virtuálního personálního útvaru. Při posuzování virtuálního 



 

personálního útvaru je vhodné pouţít kritéria jako je individuální řešení, pruţnost, 

profesionalita a stupeň akceptace. Kdyţ je pro organizaci důleţitá také hospodárnost, lze 

údaje doplnit o veškeré náklady. [13] 

2.3 Nábor pracovníků 

Procesy náboru a výběru jsou úzce spjaty. Obě zmíněné činnosti jsou orientovány na 

získání vhodně kvalifikovaných pracovníků. Náborová činnost je základem pro proces 

výběru, jelikoţ obsahuje mnoţství uchazečů, z nichţ odborníci provádějící výběr mohou 

zvolit nejlepšího kandidáta. Kaţdá z těchto činností vyţaduje odlišný přístup, dovednosti a 

znalosti. Nábor pracovníků lze definovat jako činnost zaměřenou na získání přihlášek od 

uchazečů a zajištění potenciálních zaměstnanců. Cíle náboru mohou být zaměřeny na získání 

zásoby vhodných kandidátů na uvolněná místa a přispívání k ţádoucímu image společnosti. 

Cílem je v neposlední řadě i provádění náborové aktivity účinným a nákladově efektivním 

způsobem.  

Politika náboru dává všem pracovníkům, kteří jsou zapojeni do tohoto procesu, 

moţnost zaměřit jejich snahu k dosaţení cílů společnosti. Náplní základní politiky náboru by 

mělo být prohlášení o stanovisku společnosti k celkovému cíli náboru a rovným příleţitostem. 

Zaměstnavatel můţe také přijmout politiku preferování vhodně kvalifikovaných vnitřních 

uchazečů před externími uchazeči. Touto politikou dokazuje, ţe své zaměstnance oceňuje, 

přeje si je udrţet a chce jim poskytnout všechny příleţitosti k jejich rozvoji. Tato politika 

můţe ovlivnit způsob, jakým budou vypracovány náborové postupy. Povýšení zaměstnanci 

uvolní svá původní místa a tím je dodrţena politika rovných příleţitostí.  

Rozhodnutí o tom, zda má organizace volné místo, jeţ si přeje obsadit, je prvním 

krokem v náborovém procesu. Volným místem se rozumí nová pozice, která byla 

identifikována podnikovým strategickým plánem. Můţe vzniknout i tak, ţe se ho některý 

zaměstnanec vzdá, odejde do důchodu nebo je propuštěn. V tomto případě se jedná o 

opětovné obsazování pracovního místa. Organizace se můţe také rozhodnout získat partnera 

na dílčí pracovní úvazek k zavedenému zaměstnanci, který si jiţ nepřeje pracovat na plný 

pracovní úvazek. Kdyţ v organizaci dojde k situaci, ţe z ní zaměstnanec odejde, měli by 

manaţeři lidských zdrojů a linioví manaţeři vyuţít příleţitosti k přezkoumání dané práce a 

rozhodnout, zda by nemělo být její vykonávání zajištěno jinými způsoby. Při rozhodování by 

mělo být bráno v úvahu několik faktorů. Míra nezbytnosti úkolů, rozhodnutí o převedení 

úkolů na jiná místa, otázka zda by mělo být pracovní místo opětovně navrţeno tak, aby 

zahrnovalo zajímavější a náročnější práci a stanovisko týkající se toho, jestli by tato práce 



 

měla být vykonávána na základě částečného úvazku, pruţné pracovní doby nebo rozdělení 

práce.  

Procedury náboru obvykle zahrnují přípravu všech podpůrných dokumentů. Jsou jimi 

popisy práce, specifikace pracovních poţadavků a směrnice pro činnosti, jeţ musejí být 

podniknuty. Mezi ně patří psaní a umisťování inzerátů a administrativní postupy týkající se 

kontaktování perspektivních uchazečů. [6] 

2.4 Proces získávání zaměstnanců 

Obecným cílem získávání pracovníků by mělo být získání takového mnoţství a takové 

kvality pracovníků, které jsou ţádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. 

Tohoto výsledku by mělo být dosaţeno s vynaloţením minimálních nákladů. Výběr musí brát 

v úvahu nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče a jeho potenciál.  

Klíčový problém této činnosti spočívá v posuzování míry vhodnosti kaţdého 

kandidáta pro obsazované místo. Porovnává se přitom povaha pracovního místa a poţadavky 

na osobnostní charakteristiky pracovníka se zjištěnými či deklarovanými charakteristikami 

uchazeče. Problémem je posuzování pracovní způsobilosti člověka, tedy souboru jeho 

znalostí, dovedností a dalších vlastností, které jsou neměřitelné nebo měřitelné jen s obtíţemi. 

[9] 

Získávání a výběr zaměstnanců jsou vymezeny fázemi, jako jsou definování 

požadavků, přilákání a vybírání uchazečů.  

2.4.1 Definování požadavků 

Počet a kategorie lidí, které organizace potřebuje, by měly být jasně definovány 

v programu získávání pracovníků, který je odvozen z plánu lidských zdrojů (personálního 

plánu). Kromě toho můţe existovat potřeba náhrady některých pracovníků nebo potřeba 

obsazení nově vytvořených pracovních míst. Obojí musí být důkladně prověřeno, aby bylo 

zajištěno, ţe jsou tyto potřeby oprávněné. Zejména je nezbytné prověřit potřebu náhrady nebo 

úroveň a typ pracovníka, které jsou poţadovány. Potřeby konkrétních pracovních funkcí jsou 

vyjádřeny v podobě popisu a specifikace pracovního místa. Ty poskytují základní informaci 

nutnou pro sestavení inzerátů, informování zprostředkovatelských institucí a hodnocení 

uchazečů. Definice určité role uvádí přehled schopností, dovedností, poţadavků na vzdělání a 

praxi. Vytváří tak kritéria, na jejichţ základě budou uchazeči posuzováni při výběrovém 

pohovoru nebo pomocí testů pracovní způsobilosti. [2] 

 



 

Profily rolí pro účely získávání 

Profily rolí definují celkový účel role, její vztahy podřízenosti a nadřízenosti a hlavní 

oblasti výsledků. Mohou rovněţ zahrnovat seznam poţadovaných schopností. Budou to 

jednak odborné znalosti a dovednosti a jednak všechny schopnosti chování potřebného pro 

vykonávání role. Vlastnosti chování by měly být vybrány ze soustavy schopností organizace a 

modifikovány tak, aby to vyhovovalo poţadavkům na pracovníka v dané roli. Pro účely 

získávání pracovníků je profil role rozšířen tak, aby obsahoval informace o pracovních 

podmínkách (mzda nebo plat, zaměstnanecké výhody, pracovní doba), o zvláštních 

poţadavcích, jako je pohyblivé pracoviště, cestování nebo neobvyklá pracovní doba a o 

příleţitostech ke vzdělávání, rozvoji a kariéře. [2] 

 

Posuzování vnitřní nabídky lidských zdrojů 

Při posuzování vnitřní nabídky lidských zdrojů je třeba zváţit kvalitativní i 

kvantitativní data, aby se dalo posoudit, které z potřebných zdrojů bude nutné mít k dispozici. 

Soubor popisu pracovního místa existujících pracovních míst je určitou databází úkolů, které 

je nutno vykonat.   

V neprospěch zaměstnanců působí skutečnost, ţe lidé mívají často takové dovednosti, 

jejichţ uplatnění na jejich současných pracovních místech zaměstnavatelé nemusejí 

vyţadovat. Ať uţ je to výborná znalost cizích jazyků, zkušenost práce s počítačovými 

systémy nebo komunikativnost. Aby bylo moţno vytvořit úplný obraz o dovednostech 

zaměstnanců, organizace potřebuje vypracovat seznam, jenţ by doplnil popisy práce a 

specifikace zaměstnanců. Tyto jsou částí informačního systému lidských zdrojů organizace. 

Seznam dovedností by měl vedle jiţ uţívaných, obsahovat také ty, jeţ jsou potřebné, ale 

nejsou uplatňovány. Vhodně navrţený systém lidských zdrojů organizace bude poskytovat 

údaje o počtech zaměstnanců na pracovních místech různých kategorií. Dále také personální 

data, jeţ mohou mít vliv na to, jak dlouho budou zaměstnanci pravděpodobně v organizaci 

působit. 

 

Posuzování vnější nabídky lidských zdrojů 

Zaměstnavatelé musejí mít povědomí o tom, na kolik mohou pracovní místa zaplnit 

interními zdroji a v jakých situacích dají přednost zdrojům externím. Vnějším trhem práce 

jsou pro zaměstnavatele lidé, kteří nejsou zrovna zaměstnáni. Někdy jsou dány oddělené 

počty lidí v pracovním a důchodovém věku. Avšak někteří lidé pokračují v práci i po dosaţení 



 

důchodového věku, proto jsou do výpočtu celkové pracovní síly započítány i osoby ve věku 

šedesáti a sedmdesáti let. 

Velikost a skladba pracovní síly je ovlivňována stupněm ekonomické aktivity. 

Stoupající počty mladých lidí se rozhodují pro celodenní studium, jeţ má za následek, ţe pro 

práci jsou k dispozici pouze niţší počty lidí v niţších věkových kategoriích. Přesto to můţe 

být kompenzováno nárůstem počtu studujících, kteří zároveň pracují na základě zkrácené 

pracovní doby.  Narůstající podíl ţen na celkové pracovní síle je připisován z části takovým 

socioekonomickým vlivům, jakou je větší dostupnost práce na částečný pracovní úvazek a 

sociální přijatelnost zaměstnávání ţen.  

2.4.2 Přilákání uchazečů 

Při získávání nových uchazečů hraje svou roli rozpoznání, vyhodnocení a vyuţití 

nejvhodnějších zdrojů budoucích zaměstnanců. Je potřeba vypracovat předběţnou studii 

předpokladů, které mohou přilákat nebo naopak odradit některé uchazeče, tedy silných a 

slabých stránek organizace jako zaměstnavatele. Při získávání pracovníků dává většina 

organizací přednost jiţ u nich zaměstnaným uchazečům, tedy interním zdrojům. Jsou i 

společnosti, které se snaţí důsledně dodrţovat politiku rovných příleţitostí a trvají na tom, 

aby jak uchazeči interní tak i externí měli stejné výchozí podmínky. Pokud pracovní místo 

není obsazeno vhodnými lidmi, kteří jsou k dispozici v organizaci, pak tyto budoucí 

zaměstnance hledají pomocí inzerování. K tomu vyuţívají oznamovací vývěsky společnosti, 

místní nebo celostátní noviny, odborné časopisy, noviny a magazíny minoritních skupin, 

náborové agentury, univerzitní a školní kariérová střediska, agentury pracovních příleţitostí, 

rozhlas, televize, internetové stránky, vývěsky a burzy práce. [9] 

 

Inzerování 

Inzerování je nejobvyklejší metodou přilákání uchazečů. První otázkou, kterou si však 

musí organizace poloţit je to, zda je inzerování skutečně nezbytné. Znamená to zváţit 

alternativní způsoby a prověřit, především na základě zkušeností, zda je nelze vyuţít. Je také 

třeba zváţit, zda by bylo lepší pouţít zprostředkovatelskou agenturu nebo poradenskou firmu 

specializovanou na získávání pracovníků. Při volbě způsobu získávání pracovníků je vhodné 

zváţit tři kritéria. Jsou jimi náklady, rychlost a pravděpodobnost získání dobrých uchazečů. 

Cílem inzerování by mělo být upoutání pozornosti, vytvoření a udrţení zájmu uchazečů a také 

taková struktura inzerátu, která upoutá nejen oči uchazeče, ale také jej přiměje si inzerát 

přečíst aţ do konce.  



 

Získávání pracovníků pomocí internetu  

Tato metoda se uţívá k informování o volných pracovních místech a poskytuje údaje o 

zaměstnavateli. Dále lze prostřednictvím internetu umoţnit vzájemnou komunikaci mezi 

zaměstnavateli a uchazeči. Uchazeči o zaměstnání se mohou ucházet o pracovní místa „on 

line“. Mohou také vyplnit elektronickou podobu formuláře ţivotopisu a čekat na e-mailovou 

odezvu od zaměstnavatelů. Na internetu lze také nalézt informace týkající se podrobností 

volných míst, které jsou pravidelně konfrontovány se ţivotopisy od uchazečů o zaměstnání 

zasílanými elektronicky. Původně byl internet pouţíván hlavně pro pracovní místa v oboru 

informačních technologií, ale v dnešní době se jeho pole působnosti rozrostlo do široké škály 

oborů. Tento typ získávání zaměstnanců se uskutečňuje na internetové stránce přímo určené 

pro inzerování. Nespornou výhodou získávání pracovníků pomocí internetu je širší okruh 

moţných uchazečů. Internet je rychlejší a levnější neţ tradiční způsoby nabízení zaměstnání. 

Dnes je internet naprosto běţnou součástí ţivota většiny lidí, a proto jej lze vyuţít v široké 

škále případů. Tato metoda má však i nevýhodu spočívající v moţnosti zahlcení organizace 

velkým mnoţstvím nevhodných nebo špatně vyplněných ţádostí.  

 

Outsourcing 

Pod slovem outsourcing si lze představit zprostředkovatelskou agenturu nebo činnost 

poradců, kteří dodávají vhodné uchazeče nebo provádějí jejich předvýběr. Vyuţívání 

externích sluţeb při získávání zaměstnanců má celou řadu výhod i nevýhod. Soukromé 

agentury se zaměřují především na získávání pracovníků pro sekretářskou nebo 

administrativní práci. Mezi jejich výhody nesporně patří rychlé a efektivní jednání, na druhou 

stranu jsou ale také velice drahé. Proto organizace většinou dávají přednost inzerování a to 

především v situacích, kdy nabídka pracovních sil je větší neţ poptávka po nich. Kdyţ uţ si 

společnost zvolí spolupráci se soukromou agenturou, měla by ji pečlivě informovat o tom, co 

se od ní očekává, aby se předešlo nabídce nevyhovujících uchazečů. Tento problém se ale dá 

odstranit jasnou a konkrétní komunikací mezi agenturou a společností.  

Oproti tomu poradenské firmy, které se specializují na získávání pracovníků, inzerují, 

provádějí pohovory s uchazeči a uskutečňují předvýběr. Jejich nesporná výhoda spočívá 

v tom, ţe nabízejí odborný přístup a sniţují pracnost získávání pracovníků. Většina těchto 

firem poţaduje honorář odvozený od základního ročního platu na obsazované pracovní místo. 

Při výběru poradenské firmy by společnost měla postupovat podle následujících kroků. Ověřit 

si pověst u ostatních uţivatelů této sluţby, prohlédnout si inzeráty zpracované pro různé firmy 

a potvrdit si specializaci. Následuje setkání s konzultantem, který bude na zadání pracovat, 



 

ověření si jeho kvalit a v neposlední řadě by si organizace měla porovnat honoráře různých 

poradenských firem, i kdyţ rozdíly budou zpravidla velmi malé. [2] 

 

Vzdělávací zařízení 

Čerství absolventi škol a učilišť jsou také bezesporu moţností, jak obsadit pracovní 

místo. Univerzity, učiliště a školy mohou být pro některé organizace hlavním zdrojem 

získávání zaměstnanců. Tyto podniky vynakládají velké úsilí na vydávání informačních 

broţurek a na pravidelné návštěvy škol za účelem vypracování třídících a výběrových postupů 

zaměřených na čerstvé absolventy. Nespornou výhodou je, ţe organizace si takto získané 

zaměstnance můţe vychovat podle své filozofie a ke svému obrazu. Na druhou stranu musí 

také vynaloţit větší finanční prostředky, pokud jde o zapracování takovýchto zaměstnanců, 

kteří zatím dosáhli pouze teoretických znalostí.  

 

Úřady práce 

Zaměstnavatelé jsou podle zákona povinni hlásit volná místa na úřadu práce. V 

tradičním postupu hlásí zaměstnavatel volná místa písemně nebo telefonicky. Pracovníci 

úřadu zadají data do databáze úřadu práce. Zaměstnavatel můţe ovšem zadávat volná místa 

přes portál, aniţ by musel chodit na úřad práce. Volná místa se objeví nejen na portálu, ale 

dostanou se i do příslušné databáze úřadu práce. Tato metoda plně nahrazuje hlášení volných 

míst na úřadu práce. Pokud chce zaměstnavatel zadávat volná místa přes portál, musí se 

nejprve na úřadu práce zaregistrovat a získat oprávnění k údrţbě volných míst přes portál. 

Potom uţ můţe kdykoli zadávat jednotlivé poţadavky na volná místa. Na portálu se volné 

místo nabízí téměř okamţitě, se zpoţděním asi dvou hodin. Kaţdý poţadavek kontroluje úřad 

práce. Pokud obsahuj formální nedostatky, úřad práce upozorní zaměstnavatele a domluví se s 

ním na opravě. Ve výjimečných případech můţe úřad práce volné místo zamítnout. Tato 

situace nastane, pokud nabídka obsahuje například diskriminační poţadavky. Tato opatření 

slouţí k udrţení kvality databáze volných míst i k ochraně dobrého jména zaměstnavatelů. 

[16] 

 

Burzy práce 

Burzou práce je místo fyzické či virtuální, které shromaţďuje zájemce o práci na jedné 

straně a nabízející práci na straně druhé. Můţe se vyskytovat ve státem neorganizované 

podobě nebo v organizacích podporovaných státem. Tyto burzy jsou většinou zaměřeny na 

konkrétní druh práce. 



 

V některých případech se zájemci o práci ucházejí sami v sídle firmy. Všeobecně by 

uchazeči o zaměstnání měli sledovat firemní vývěsky a letáky, které jsou také bezesporu 

zdrojem, díky kterému lze práci najít.  

 

Specifikace požadavků na pracovníka 

Specifikace poţadavků na pracovníka definuje vzdělání, výcvik, kvalifikaci a 

zkušenosti poţadované od drţitele daného pracovního místa. Mohou být zahrnuty odborné 

schopnosti jak jsou uvedeny v profilu role. Specifikace poţadavků na pracovníka můţe 

obsahovat například odborné schopnosti, poţadavky na chování a postoje, zkušenosti, praxi a 

zvláštní poţadavky. Například nalezení nových trhů a zákazníků či zlepšování prodeje.  

Ta část specifikace poţadavků na pracovníka, která se týká chování a postojů, se 

pouţívá jako východisko pro strukturovaný pohovor. Profil role pak pro účely pohovorů 

definuje očekávané výsledky a poţadavky na schopnosti. Pro účely poskytnutí úplného 

obrazu pracovního místa při inzerování a informování uchazečů bude potřeba více informací 

o pracovních podmínkách a perspektivě kariéry. Největší nebezpečí, kterému je třeba se v této 

fázi vyhnout, je nadhodnocení poţadované kvalifikace a schopností. Ţádat to nejlepší je zcela 

přirozené, ale stanovení nerealisticky vysokých poţadavků na uchazeče zvyšuje problémy 

s jejich přilákáním a vede k nespokojenosti mezi těmi, kteří byli vybráni. Ti pak zjišťují, ţe se 

jejich talent a schopnosti nevyuţívají. Podhodnocení poţadavků můţe být stejně nebezpečné, 

ale dochází k němu méně často. Nejlepší je rozlišovat mezi těmi poţadavky, které jsou 

podstatné, a těmi, které jsou ţádoucí. Jakmile dojde k odsouhlasení poţadavků, měly by být 

analyzovány podle určitých vhodných bodů. Základním přístupem je stanovit a definovat 

podstatné a ţádoucí poţadavky podle hlavních bodů schopností, vzdělání, odborné přípravy a 

praxe. Další instrukce se mohou týkat zvláštních poţadavků. Samozřejmě je nutné samostatně 

uvést informace o pracovních podmínkách. [2] 

 

Používání přístupu založeného na schopnostech 

Přístup zaloţený na schopnostech, s důrazem na schopnosti chování, znamená, ţe 

schopnosti definované pro určitou roli jsou pouţity jako rámec procesu výběru. Přístup 

zaloţený na schopnostech můţe pomoci rozpoznat, která metoda výběru, například 

psychologické testy nebo assessment centra, budou asi nejpravděpodobněji přinášet uţitečné 

poznatky. Poskytuje také informace potřebné k vedení strukturovaného pohovoru, v jehoţ 

otázkách se lze zaměřit na konkrétní oblasti schopností, aby bylo moţné stanovit, do jaké 

míry uchazeči splňují jednotlivé aspekty poţadavků. 



 

Na základě odborných nebo na práci zaloţených schopnostech lze vytvořit určitý 

rámec očekávání toho, co lidé musejí být schopni dělat, mají-li dosáhnout výsledků 

vyţadovaných pracovním místem. Můţe také obsahovat definice poţadovaných schopností 

chování, týkajících se osobních vlastností a chování vyţadovaných pro úspěšný výkon práce. 

A to v takových oblastech, jako jsou interpersonální dovednosti, schopnosti vést, energičnost, 

podnikavost, komunikační schopnosti, členství v týmu a analytické schopnosti.  

Přístup zaloţený na schopnostech můţe jako součást systematického procesu výběru 

nabídnout efektivní nástroje k rozpoznání vhodných uchazečů. [2] 

 

Analýza silných a slabých stránek získávání pracovníků 

Analýzou silných a slabých stránek by společnost měla zjistit, jakou má pověst, 

úroveň mezd, zaměstnaneckých výhod, pracovních podmínek, zajímavosti práce, jistoty 

zaměstnání a příleţitosti ke vzdělání v porovnání s konkurencí. Následně by měl být sepsán 

seznam toho, co organizaci „prodává“. Lze přitom uplatnit zkušenosti z marketingu, při němţ 

se preference potenciálních zákazníků porovnávají s vlastnostmi výrobku tak, aby byly 

zdůrazněny ty vlastnosti, které nejvíce přitahují zákazníka. Uchazeči o zaměstnání se snaţí 

„prodat“ sami sebe, ale zároveň „kupují“ to, co nabízí organizace. Jestliţe je tedy trh práce 

trhem kupujícího, pak organizace, která se snaţí „prodat“ sama sebe uchazečům o zaměstnání, 

musí zkoumat své potřeby pracovníků a poţadavky na ně ve vazbě na to, co sama můţe 

poskytnout.  

Cílem celého zkoumání je vytvořit lepší obraz organizace (dobrou značku 

zaměstnavatele) pro potřeby inzerování, náborových materiálů a pohovorů s uchazeči. Můţe 

existovat poněkud konstruktivnější cíl, a to ukázat organizaci potřebu zlepšení její 

zaměstnavatelské pověsti za účelem přilákání většího mnoţství či lepších uchazečů a za 

účelem udrţení si těch, kteří byli vybráni. Zkoumání lze zaloţit na průzkumu postojů a názorů 

současných pracovníků. Na nábor pracovníků má zcela jistě velký vliv postavení podniku 

v místním i celostátním měřítku. Některé podniky mají jako zaměstnavatelé tak dobrou 

pověst, ţe se vůbec nemusejí uchylovat k inzerci. V tomto případě je zcela běţné, ţe všechna 

stávající i potenciální volná místa jsou tyto organizace schopny obsadit zájemci, kteří se na ně 

sami obracejí. Takovéto dobré jméno je nutné si pečlivě střeţit. Organizace musí soustavně o 

svou pověst pečovat. Jednou ze zásad je také fakt, ţe pouze spokojený zaměstnanec má 

motivaci podávat kvalitní výkon a tím i zvyšovat spokojenost zákazníka. Je třeba jednat se 

zaměstnanci korektně, vzbudit v nich pocit sounáleţitosti se společností tak, aby cítili 

odpovědnost za své jednání, aby měli tendence hájit zájmy společnosti a vystupovat na její 



 

podporu. Takovéto loajální chování pracovníků můţe organizace ovlivnit způsobem jejich 

vedení. [10] 

2.4.3 Třídění uchazečů 

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

ţádostí uchazečů stojí organizace před dalším krokem. Musí uchazeče roztřídit. Tato činnost 

probíhá následujícím způsobem. Pořídí se seznam uchazečů uvádějící jména, data, kdy ţádost 

došla a kolonky pro podniknuté kroky (odmítnutí, ponechání, pohovor, zařazení do uţšího 

výběru, nabídka zaměstnání). Dále se kaţdému uchazeči pošle standardní písemné 

poděkování, a to aniţ by bylo učiněno jakékoli rozhodnutí o pozvání k pohovoru nebo 

odmítnutí. Následují poţádání uchazeče o vyplnění a vrácení podnikového dotazníku, napsání 

průvodního dopisu nebo ţivotopisu, který můţe mít papírovou i elektronickou podobu.  

Po absolvování těchto kroků se uchazeči porovnávají s klíčovými kritérii specifikace 

pracovního místa a jsou tříděni nejprve do tří kategorií: přijatelní, na hranici přijatelnosti a 

nevhodní. Přijatelní uchazeči se dále prosévají a třídí tak, aby se vytvořil přiměřeně velký 

soubor uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru. Tuto práci má na starosti personální 

oddělení a manaţer bezprostředně nadřízený obsazovanému pracovnímu místu. Ideálně by 

počet uchazečů v tomto souboru měl být mezi čtyřmi aţ osmi. Dále se sestaví program 

pohovorů. Kdyţ je strategie výběru zaměstnance promyšlená, přistoupí se k pozvání 

uchazeče.  

V této fázi bývají většinou poţádáni o vyplnění podnikového dotazníku, pokud tak 

ještě neudělali. Uchazeči by se měly také zaslat konkrétnější informace o organizaci a 

pracovním místě, aby se pak touto záleţitostí neztrácel čas při pohovoru. Poslední činností je 

zkontrolování souboru přijatých uchazečů, kteří nebyli pozváni k pohovoru, a uchazečů na 

hranici přijatelnosti. Organizace by se měla rozhodnout, zda by si je neměla zařadit do 

rezervy. Ostatním uchazečům se dále pošle odmítavý dopis. Ten by měl poděkovat za zájem a 

obeznámit je o tom, ţe nebyli úspěšní. [2] 

2.5 Životopis  

Ţivotopis je jedním z nejdůleţitějších faktorů při hledání zaměstnání. Je ideální 

formou oslovení potenciálních zaměstnavatelů. V dnešní době jsou upřednostňovány 

ţivotopisy strukturované, kde je stručně v krátkých větách a heslovitě popsáno vše podstatné 

o uchazeči o zaměstnání. Tento druh ţivotopisu je uveden v Příloze 1. Ţivotopis by měl 

obsahovat relevantní fakta. Optimální délkou se označují dvě strany. O pracovní pozici ţádá 



 

více uchazečů, a proto se tito musí snaţit zaujmout jiţ při psaní ţivotopisu. Je dobré projevit 

vlastní iniciativu při úpravě ţivotopisu a bude-li přehledný, jistě zaměstnavatele zaujme. 

Neměly by se ovšem pouţívat více jak dva typy písem a uchazeč by se měl také vyhnout 

„extravagantním“ typům písem. Obdobná pravidla platí i pro barevnost ţivotopisu. Ţivotopis 

posílaný poštou je vhodné vytisknout na čistý bílý papír formátu A4. Ručně psaný ţivotopis 

v dnešní době jiţ není vhodný. Hodně lidí při psaní ţivotopisu vylepšuje a jinak upravuje 

údaje uváděné o sobě a své kariéře. Dobrý personalista vţdy na tyto nepřesnosti přijde a 

uchazeč je ihned zařazen do kategorie neseriózní zaměstnanec. Šance na jeho úspěch se 

samozřejmě rapidně sniţují. 

Chronologický ţivotopis uvádí jedno zaměstnání za druhým. Díky jeho přehlednosti je 

také velice oblíbený u personalistů. V případě krátké nebo ţádné profesní kariéry je naopak 

vhodné pouţít ţivotopis zkušeností. Jeho struktura je členěna do logických celků obsahujících 

dovednosti a znalosti. Tento typ není tolik oblíben u personalistů z důvodu menší 

přehlednosti. Pokud se uchazeč zajímá o více pracovních pozic, je příhodné pouţít odlišně 

upravené ţivotopisy. Cílem u takto napsaného ţivotopisu je, aby zapadl do poţadavků na 

pozici. Pokud jde o ucházení se o pozici v zahraniční organizaci, očekává se, ţe bude dodán 

cizojazyčný ţivotopis. Tento poţadavek je většinou uveřejněn jiţ v samotném inzerátu. 

K cizojazyčnému inzerátu bývá zvykem přiloţit i českou verzi. 

2.6 Průvodní dopis 

Součástí ţivotopisu by měl být průvodní dopis, který je uveden v Příloze 2. V něm je 

vhodné uvést důvody, které vedou uchazeče o získání poţadovaného zaměstnání a 

zaznamenat zde osobní názory a myšlenky. Uchazeč by se měl v dopise pochválit a 

vyzdvihnout své přednosti. 

2.6.1 Druhy průvodních dopisů 

Průvodní dopis můţe být organizaci zaslán jako reakce na vypsané výběrové řízení. 

V této situaci uchazeč ví, o jakou pozici se jedná a zná také poţadavky firmy. Průvodní dopis 

by tedy měl obsahovat především uchazečův zájem o konkrétní pozici s důvody, které 

personalistu utvrdí v tom, ţe právě tento uchazeč je ideálním kandidátem.  

Dalším druhem průvodního dopisu je ten, kdy uchazeč neví, zda organizace, které 

oslovuje, mají zájem o nové zaměstnance. Do průvodního dopisu napíše, jakým přínosem by 

byl pro organizaci a stručně popíše představu jeho náplně práce. Ke konci průvodního dopisu 

poţádá o setkání v organizaci. V tomto případě má uchazeč vysokou šanci na přijetí díky 



 

minimální konkurenci mezi uchazeči. Otázkou ale zůstává, zda organizace zrovna nějakého 

zaměstnance potřebuje. 

Uchazeč můţe také získat důvěrné informace o tom, ţe organizace hledá člověka jeho 

vlastností a schopností. Ten podobně jako v předchozím případě vypíše své cíle a moţnosti a 

zároveň uvede, ţe ví o volné pozici a tudíţ se o ni chce i ucházet. 

Průvodní dopis by neměl být delší neţ jedna strana. Je adresován na konkrétní pozici, 

tudíţ se nikdy nepouţívá univerzální podoba. Jeho účelem je zaujmout. 

2.6.2 Obsah průvodního dopisu 

Ze začátku dopisu je vhodné napsat, proč do firmy uchazeč píše. Tato část by měla 

vzbudit pozornost u adresáta. Je vhodné adresáta informovat, kdy a kde daný inzerát viděl. 

Součástí je stručná charakteristika uchazeče, jelikoţ podrobně popsán je jiţ v přiloţeném 

ţivotopise. Neupozorňuje se na skutečnosti, které zaměstnavatel poţaduje a uchazeč je 

nesplňuje. Uchazeč by měl zmínit, proč ho nabídka zaujala a decentně polichotí organizaci i 

sobě. V závěru se uvádí, ţe se uchazeč těší na případné setkání a předem děkuje za odpověď. 

Samozřejmostí je stručný přehledný text bez pravopisných chyb a překlepů. 

2.7 Metody výběru pracovníků 

Při výběru pracovníků je velice důleţité zvolit správnou metodu. Na různé pracovní 

pozice jsou vhodné různé metody výběru pracovníků. Výběr metody je čistě v kompetenci 

organizace. Mezi hlavní metody výběru pracovníků patří rozhovor (pohovor), výběrové testy a 

assessment centre. 

2.7.1 Pohovor 

Pohovory se dělí do několika skupin. První skupinu tvoří individuální pohovor, 

kterému se také říká pohovor typu 1 + 1. Tento druh je nejběţnější metodou výběru 

pracovníků. Jde o diskuzi mezi pracovníkem vedoucím pohovor a uchazečem, která se 

odehrává mezi čtyřma očima. Slouţí k navázání úzkého kontaktu a vztahu. Nevýhodou je 

bezesporu do jisté míry subjektivní hodnocení uchazeče daným personalistou.  

Další skupinou jsou pohovorové panely, které tvoří skupina dvou nebo více lidí, kteří 

se shromáţdili, aby provedli pohovor s jedním uchazečem. Panel nejčastěji tvoří personalista 

a linioví manaţeři. Tito pak mohou diskutovat o svých poznatcích ohledně uchazečova 

chování během pohovoru a mohou prohloubit jakékoliv povrchní posuzování.  



 

Výběrová komise je poslední skupinou, která je oficiálnějším a větším pohovorovým 

panelem svolaným a pověřeným orgány podniku. Existuje zde více stran, které mají zájem na 

rozhodování o výběru. Jediná výhoda výběrové komise spočívá v tom, ţe umoţňuje různým 

lidem podívat se na uchazeče a diskutovat o svých poznatcích. Nevýhod je hned několik. 

Členové komise mají často skon pokládat neplánované otázky. Předsudky či stanoviska 

dominujících členů komise mohou převáţit nad názory ostatních členů a v neposlední řadě 

uchazeči nejsou schopni si sjednat spravedlnost, protoţe je jim zřídka dovoleno rozvinout své 

myšlenky a argumentovat pro sebe. Komise mají sklon upřednostňovat sebejisté a výřečné 

uchazeče, ale přitom mohou přehlédnout jejich slabiny. Mohou také podhodnotit kvality těch, 

kteří se nechali zaskočit úctu budící komisí, ačkoliv by se mohli za méně strojené situace 

projevit jako plně schopní. [2] 

Podle obsahu a průběhu lze rozhovory dále dělit do tří forem. Prvním typem je 

nestrukturovaný rozhovor. Jeho obsah, postup i časový rozvrh jsou utvářeny v průběhu 

rozhovoru a cíle nebývají stanoveny buď vůbec, nebo jsou stanoveny pouze rámcově. 

Organizace se k němu moc nepřiklánějí, zejména protoţe nezaručuje srovnatelnost 

způsobilosti uchazečů a umoţňuje uplatňování subjektivního přístupu k uchazečům. Dále jím 

lze sklouznout k otázkám, které mají osobní charakter a zasahují do soukromí uchazeče. Je 

citlivý na tzv. „halo efekt“ a tazatel většinou hledá ty kvality na uchazeči, které sám preferuje 

a na základě nich potom rozhoduje. Rozhodnutí na základě nestrukturovaného pohovoru je 

snadno napadnutelné. 

Přesným opakem je strukturovaný pohovor, kdy je předem připraven čas i pořadí 

otázek. Všechny otázky jsou poloţeny všem uchazečům o pracovní místo a k hodnocení 

odpovědí uchazečů jsou k dispozici předem připravené modelované odpovědi. Tento pohovor 

je mnohem efektivnější a spolehlivější. Zvyšuje pravděpodobnost, ţe stejně vhodní uchazeči 

budou hodnoceni stejně bez ohledu na to, kdo a kdy je hodnotil. Na minimum je zde 

zredukován subjektivní přístup k uchazečům a dává jim stejné moţnosti. Velkou výhodou zde 

bezesporu je klidné a podloţené argumentování na případné stíţnosti ze stran uchazečů, dále 

zjišťování efektivnosti výběru pracovníků a zlepšení celkového procesu jejich výběru. Slabou 

stránkou tohoto typu je náročnost na přípravu samotného pohovoru a obtíţné posuzování 

osobnosti uchazeče.  

Spojnicí obou forem pohovorů je polostrukturovaný pohovor, který se snaţí spojit 

výhody a odstranit nevýhody obou dříve zmiňovaných. Velké nároky jsou zde kladeny na 

osobu tazatele, který musí projít důkladným školením. Pouţívají se zde dvě podoby 

samotného pohovoru. V prvním případě je část pohovoru strukturovaná a druhá část je 



 

tvořena volně plynoucím pohovorem, kdy obě tyto části na sebe navazují a kaţdá má svůj 

vymezený čas. Ve druhém případě posuzovatel přistupuje k pohovoru pruţně, ale nesmí 

zapomínat na to, ţe na konci pohovoru musejí být všechny předem stanovené cíle splněny. [9] 

V dalším členění lze pohovory rozdělit na biografický, situační, behaviorální a 

stresový. Biografický nebo také chronologický pohovor je veden buď od vzdělání a postupuje 

aţ k současnému či poslednímu zaměstnání, anebo postupuje opačně. Začíná se u současného 

zaměstnání a pokračuje se k prvnímu zaměstnání a k dosaţenému vzdělání. U uchazečů 

s dlouhou praxí personalisté upřednostňují druhý způsob, kdy se nejvíce času vyuţívá 

k získání informací o současném nebo posledním zaměstnání. Je důleţité se předem 

rozhodnout, který způsob bude u pohovoru vyuţíván. Personalista by se měl dále zabývat 

posledním obdobím a vzdálenou minulost nechat jen na okraji. Biografický pohovor je 

logický, ale bohuţel nepřinese ţádoucí informace, pokud tazatelům není zcela jasné, co 

hledají a nemají předpřipravené otázky, s jejichţ pomocí dostanou nezbytné informace 

k rozhodnutí o přijetí uchazeče. 

O situačních pohovorech se někdy také mluví jako o pohovorech orientovaných na 

kritické případy. Jsou zaměřeny na řadu situací a případů, u nichţ se chování uchazečů 

povaţuje za nástin budoucího výkonu. V průběhu tohoto typu pohovoru je uchazeči popsána 

nějaká typická situace a ten je poţádán, aby uvedl, jak by tuto situaci řešil. Poté jsou poloţeny 

dodatečné otázky, které mají za cíl prověřit odpovědi více do hloubky. Situační otázky mohou 

ukázat, jak by mohl uchazeč reagovat na konkrétní poţadavky obsazovaného místa. Výhodou 

je, ţe se týkají práce. Dále mohou uchazeči poskytnou představu o problematice, se kterou se 

mohou na pracovním místě setkat. [2] 

Behaviorální, někdy také kompetenční pohovory jsou důleţitou technikou při výběru 

uchazečů. Měl by ji tedy ovládat kaţdý personalista i liniový manaţer, který odpovídá za 

nábor zaměstnanců. Tyto pohovory jsou organizačně nenáročné, a přitom vysoce účinné. 

Testují se v nich předem zvolené kompetence uchazeče. Metoda je zaloţena na cíleném 

pokládání specifických otázek, které jsou zaměřeny na skutečné situace vycházející z minulé 

profesní i osobní historie uchazeče. Zkušený personalista touto metodou docílí hlubšího 

poznání schopností uchazeče. Metodika tohoto typu pohovoru se stále vyvíjí vlastními 

zkušenostmi personalisty samotného, nebo za pomoci seminářů či školení. V praxi byl 

prokázán výrazný pokles rizika nesprávného výběru zaměstnanců a také eliminace rizika 

chybného vynaloţení času a nákladů. Kompetence se zde dělí na tvrdé a měkké. Do tvrdých 

lze zahrnout znalost pouţívání počítače nebo jazykové znalosti. Naopak měkké kompetence 

jsou charakterizovány osobními vlastnostmi kandidáta pro výkon práce, jakými jsou například 



 

flexibilita, schopnost pracovat v týmu nebo kreativita. Ke konstrukci otázek se často pouţívá 

tzv. metoda STAR. Její název vznikl z počátečních písmen anglických slov S-Situation, tj. 

konkrétní situace, T-Tasks, tj. konkrétní úkoly, A-Actions, tj. konkrétní činnosti a R-Results, 

tj. konkrétní pracovní výsledky. Tazatelé zjišťují, co dělal kandidát v minulosti, jak reagoval 

na konkrétní situaci, jaké nástroje hledal nebo pouţil atd. [15] 

Stresový pohovor se často pouţívá v souvislosti s posouzením uchazeče a jeho chování 

ve stresové situaci. Nevýhodou je, ţe se zde často zaměňuje stres, který pociťuje uchazeč, 

který chce získat práci, a ten, který se proţívá, pokud někdo člověka tlačí, aby rychle udělal 

nějaký úkol. Pokud chce personalista zjistit, zda kandidát dokáţe zvládat stres, měl by si 

především promyslet, jak vypadají stresové situace, do kterých by se mohl v rámci výkonu 

své práce dostat. Pokud bude tato metoda při pohovoru vyuţita, je vhodné to předem uchazeči 

oznámit.  

 

Povaha pohovoru 

Pohovor lze popsat jako účelovou konverzaci. Záměrem je uchazečova otevřenost 

k tazateli. Měl by hovořit o svých zkušenostech a o své kariéře. Hlavním cílem pohovoru je 

vytvoření co nejpřesnější předpovědi uchazečova budoucího výkonu na pracovním místě, pro 

které by byl přijat. Dále poskytuje neocenitelnou příleţitost k výměně informací, které 

usnadní rozhodnutí o tom, zda nabídnout nebo nenabídnout zaměstnání nebo naopak přijmout 

nebo nepřijmout nabídku. Uchazeč můţe v tomto stádiu odstoupit, pokud se mu nelíbí, co se 

dozvěděl. Osoba vedoucí pohovor se snaţí v uchazeči vzbudit příznivý dojem z nabízeného 

pracovního místa a celé organizace. Odborníci na pohovory vědí, co by měli hledat a také, jak 

to nalézt. [1] 

 

Organizace pohovoru 

Organizace pohovoru se odvíjí od toho, o jaký pohovor se jedná. Ve většině případů 

by však organizace pohovorů měla mít v podstatě následující členění. Uchazečům, kteří se 

písemně, telefonicky nebo elektronicky přihlásili, se sdělí, kdy a kam se mají dostavit a na 

koho se mají obrátit. Doba začátku pohovoru by měla být stanovena tak, aby se uchazeči o 

zaměstnání mohli do podniku včas dostavit. Pokud je podnik umístěn na nepřehledném místě, 

je vhodné uchazečům zaslat i mapu s vyznačením sídla podniku. Vrátní či recepční a 

bezpečnostní sluţba by měli být informováni o tom, kdo a proč přijde. Na uchazeče to udělá 

dojem, kdyţ se dozvědí, ţe jsou očekáváni. Dále by měl uchazeč o zaměstnání čekat na 

pohovor v klidném a pohodlném prostředí. Při samotném pohovoru by tazatelé neměli sedět 



 

za stolem, protoţe to vytváří psychologickou bariéru. Měl by být vyhrazen čas na informování 

uchazečů o podniku a pracovním místě i na diskuzi o pracovních podmínkách. Uchazeči by 

měli být informováni o tom, co bude následovat po pohovoru. Je také vhodné zeptat se, zda 

nemají nějaké námitky proti referencím, které na ně podnik dostal nebo které si na ně vyţádá. 

[1] 

 

Plánování pohovoru 

Kaţdý pohovor se musí připravit a naplánovat. Personalista by si měl nechat čas před 

kaţdým pohovorem, aby si mohl znovu přečíst popis pracovní pozice a kladené nároky na 

ţadatele. Je nutné, aby měl personalista po ruce všechny dokumenty a aby pohovor nebyl 

rušen návštěvníky ani telefony. Je důleţité si stanovit pořadí hlavních oblastí zájmu a na 

kaţdou si vyčlenit přibliţný čas.  

 

Proškolení tazatelů 

Vţdy je důleţité, aby lidé provádějící pohovor byli informováni o povaze práce na 

obsazovaném pracovním místě a o postupech, kterých by mělo být uţito. Zakázána je jakákoli 

forma diskriminace zaloţená na pohlaví, věku, rasové či etnické příslušnosti uchazeče, 

vyznání či sexuální orientaci. Je nutné, aby z pohovoru byly zcela vyloučeny jakékoli 

předsudky. Při realizaci písemného záznamu, který následuje po pohovoru, je také důleţité 

uvést důvody, proč byl uchazeč odmítnut. V tomto případě musí být zcela jasné, ţe toto 

rozhodnutí bylo zaloţeno na jeho způsobilosti pro obsazované pracovní místo a nemá nic 

společného s jakýmikoli rasovými vlastnostmi. Dalším znakem personální činnosti je i etické 

chování k uchazečům během celého plánování a průběhu programu získávání pracovníků. 

Tito mají právo na to, aby se s nimi jednalo s respektem, to zahrnuje i bezodkladné zaslání 

děkovného dopisu a posléze i zaslání informace o výsledku jejich ţádosti. [1] 

 

Délka pohovoru 

Délka trvání pohovoru se odvíjí od sloţitosti práce na pracovním místě a na jeho 

postavení v hierarchii řízení organizace. Pohovor na relativně rutinní pracovní místa trvá 20 

aţ 30 minut. V případě náročnějších pracovních míst bude nutné pohovoru věnovat aţ hodinu 

času. Tento limit by však pohovory neměly překračovat. Většina času, přibliţně 80 %, by 

měla být věnována získávání informací od uchazečů. Úvod a závěr by se měly nést 

v přátelském duchu a měly by být stručné. [1] 

 



 

Postup při pohovoru 

Je dobré začít pohovor tak, aby se uchazeči cítili příjemně a uvolněně. Tímto se 

personalista snaţí docílit jejich upřímnosti a otevřenosti. V závěrečné části je vhodné vyhradit 

si prostor na to, aby uchazeči mohli v zájmu své ţádosti o zaměstnání něco dodat. V úplném 

závěru pohovoru je vhodné poděkovat a informovat je o dalším postupu procesu výběru. Je 

vhodnější během pohovoru nenaznačovat, jak dopadne konečné rozhodnutí. 

 

Dovednosti potřebné k vedení výběrového pohovoru 

Jednou z dovedností je vytváření dobrých vztahů s uchazeči s cílem naladění se na 

jejich vlnovou délku a umoţnit jim, aby se cítili příjemně a bez rozpaků. Personalista by se 

měl chovat přátelsky, protoţe chce uchazeče přimět k otevřenosti mluvit o svých silných a 

slabých stránkách. Při reagování na odpovědi by člověk vedoucí pohovor měl ocenit 

uchazečovu snahu a nebýt kritický. Velký význam je také kladen na řeč těla. Je vhodné 

udrţovat přirozený kontakt očima, sedět ve vhodné pozici, přikyvovat hlavou a pronášet ve 

vhodných chvílích povzbuzující poznámky. Další důleţitou vlastností personalisty je i 

naslouchání. Měl by nejen slyšet, ale také rozumět tomu, co uchazeči říkají. V případě 

poloţení ověřovací otázky uchazeči se můţe potvrdit nebo opravit to, zda personalista správně 

pochopil uchazečovo sdělení. U pohovoru by měla být také zajištěna jistá plynulost 

rozhovoru. Jde o navazování otázek na předchozí uchazečovy odpovědi tak, aby pohovor 

postupoval logicky a měl svůj směr. Při pohovoru je také důleţité mít jej pod kontrolou. Sice 

je ţádoucí aby uchazeč mluvil, ale zase ne příliš. Samozřejmě se uchazeč nepřerušuje tvrdě, 

ale pouţijí se jemné otázky směřující uchazeče jinam. Personalista si nemůţe pamatovat celý 

pohovor do detailu, proto by si měl dělat písemné poznámky o zásadních bodech pohovoru. 

Uchazeče lze poţádat, zda mu nebude vadit, kdyţ si personalista bude dělat poznámky. Ten 

ve skutečnosti nemůţe nic namítat, ale jistě ocení to, ţe se personalista slušně zeptal. [1] 

Při výběru zaměstnance je důleţité nenechat se oklamat příjemným, pohotovým a 

sebejistým uchazečem, kterého lze chápat jako přitaţlivý obal bez jakéhokoliv obsahu. Dále 

je důleţité vyvarovat se toho, ţe díky jedné či dvou vynikajícím vlastnostem se upřednostní 

člověk s přehlíţením jeho negativ. Měla by být snaha vyvarovat se i opačnému efektu. 

Uchazeči by měli být posouzeni na základě objektivních kritérií a rozhodnutí mezi vhodnými 

uchazeči by mělo být záleţitostí nejlepšího vědomí a svědomí. Je nutné vytvořit a uchovat 

záznamy o důvodech volby a o důvodech odmítnutí uchazečů. Tyto dokumenty je potřebné 

určitou dobu uchovávat tak, aby byly k dispozici v případě zpochybnění rozhodnutí 

personalisty.  



 

Výhody a nevýhody pohovorů 

Pohovory poskytují osobě vedoucí pohovor příleţitost poloţit do hloubky jdoucí 

otázky. Tyto se mohou týkat dosavadních uchazečových zkušeností. Pohovor umoţňuje 

uchazeči zeptat se na podrobnosti pracovního místa a vyjasnit si některé záleţitosti, které se 

týkají vzdělávání, kariéry, benefitů, pracovních podmínek aj. Osoba vedoucí pohovor můţe 

posoudit do jaké míry je uchazeč o zaměstnání vhodný na tuto pozici a jak zapadne mezi 

stávající pracovníky, se kterými bude tvořit kolektiv. Na druhou stranu nevýhodou pohovorů 

je situace, kdy se zčásti pozapomene na hodnocení schopností vykonávat úkoly obsazovaného 

pracovního místa a pohovor se odklání od plánované linie. Další nevýhodou je moţné 

subjektivní posuzování uchazeče ze strany osoby vedoucí pohovor. 

2.7.2 Výběrové testy 

Výběrové testy se uţívají k získání spolehlivějších a přesnějších informací o úrovni 

inteligence, charakteristikách osobnosti, schopnostech, vlohách, získaných znalostech a 

dovednostech. Účelem psychologického testu je objektivní měření individuálních schopností 

nebo charakteristik. Slouţí k lepšímu poznání uchazeče tak, aby bylo moţné předvídat, jak 

bude na pracovním místě úspěšný. Dobře zvolený test je citlivým nástrojem měření, který 

dobře a snadno rozlišuje mezi jedinci. Takovýto test musí být vytvořen na reprezentativním a 

adekvátně velkém vzorku populace, pro kterou je určen. Dále musí být spolehlivý, a to tak, ţe 

za všech moţných okolností měří totéţ v různém čase a pro různé lidi. Existují různé druhy 

testů, ty lze rozdělit do skupin. Inteligenční testy, tesy schopností či vloh, osobnostní testy a 

testy kreativity. [1] 

Testy inteligence měří všeobecnou inteligenci. To je ovšem vysoce sloţitým pojmem a 

mnoţství teorií inteligence a tedy i variant existujících testovacích nástrojů výrazně 

komplikuje výběr testu. Vhodným testem je ten, který lze vyuţít u skupiny uchazečů a je 

řádně ověřen. 

Testy osobností se snaţí posoudit osobnost uchazečů tak, aby bylo moţné předpovědět 

jejich chování v nějaké situaci. Existuje nepřeberné mnoţství teorií osobností, a v souvislosti 

s tím i řada nejrůznějších testů osobnosti. Nejčastěji se pouţívají dotazníky vyplňované 

testovanou osobou. Tyto jsou zaloţeny na „rysech“. Teoretici rysů rozpoznávají příklady 

běţného chování, dále navrhují stupnice k jeho měření a posléze získávají hodnocení tohoto 

chování od osob, které se navzájem dobře znají. Jako doplněk testů osobnosti se občas 

pouţívají dotazníky orientované na „zájmy“, kde se hodnotí preference respondentů týkající 

se jednotlivých typů povolání a jsou také vhodné jako vodítko při volbě přípravy na povolání. 



 

Dalším typem testů osobnosti jsou dotazníky orientované na „hodnoty“, které se pokoušejí 

posoudit názory na to, co je ţádoucí, nebo naopak co ţádoucí není. Dotazníky měří relativní 

význam hodnot, jako je konformita, nezávislost, úspěch, rozhodnost a ukázněnost. Zvláštními 

dotazníky orientujícími se na chování jsou ty, které se zaměřují na styl vedení lidí nebo 

schopnost prodávat zboţí či sluţby. 

Testy schopností měří charakteristiky související s prací, jako numerické verbální, 

mechanické schopnosti nebo schopnosti vnímání. [1] 

Zvláštní pozornost by měla být věnována testům osobnosti, protoţe ne všichni lidé, 

kteří tyto testy nabízejí, jsou adekvátně vzděláni a proškoleni k jejich vykonávání. Testy jsou 

většinou součástí výběru pracovníků do těch zaměstnání, která vyţadují velká mnoţství 

uchazečů a kde není moţné se plně spolehnout na výsledky jiných zkoumání nebo na 

informace o dosavadních zkušenostech. Testy obvykle tvoří část assessment centre. 

Inteligenční testy se uţívají hlavně v situacích, kdy inteligence je klíčovým faktorem, ale 

neexistuje ţádná jiná spolehlivá metoda, jak ji měřit. Pro pracovní místa, na nichţ se poţadují 

specifické a měřitelné dovednosti jsou nejuţitečnější testy schopností. Naopak testy osobností 

jsou potenciálně nejvhodnější v zaměstnáních, jako je prodej, kde osobnost prodejce je 

důleţitou součástí samotného prodeje.  

2.7.3 Assessment centre 

Je jednodenním, případně vícedenním programem diagnostikujícím pracovní 

způsobilost. Smyslem assessment centre (dále jen AC), je posouzení skupiny uchazečů podle 

stanovených kritérií prostřednictvím skupiny hodnotitelů. V průběhu AC sehrává významnou 

roli jeho moderátor. AC jsou zaměřeny na individuální pracovní předpoklady uchazeče a na 

jejich předpoklady týkající se práce ve skupině. Jejich prostřednictvím lze získat informace o 

osobnosti, schopnostech a dovednostech jedinců s cílem jejich srovnání a posouzení 

s obsazovanou pracovní pozicí.  Metodu lze vyuţít i při sniţování počtu pracovníků. Je-li 

program zaměřen na silné a slabé stránky uchazečů a na jejich kariérní potenciál, je přesnější 

uţití pojmu Development centre, případně rozvojové AC.  

AC jsou ve většině případů realizována indolovou formou. Podnik můţe vyuţít i 

individuální AC, které zahrnuje pouze jednoho účastníka. V této situaci se můţe jednat 

například o simulaci pracovního dne, sebeprezentaci, prezentaci řešeného úkolu, případovou 

studii, sebehodnocení a hodnocení dalších uchazečů nebo zkoušky znalostí a orientace 

v oboru. Tento typ se uţívá u manaţerů na vyšších hierarchických úrovních, kdy jejich účast 

ve skupinovém AC by byla značně problematická a neefektivní. Skupinové AC jsou 



 

zaměřeny na sledování reakcí na stres. Jde například o týmové hry, které se zaměřují na 

spolupráci v týmu, způsoby vyjednávání nebo na reakci na dominantního jedince, dále jsou 

součástí skupinového AC případové studie pro skupinu, skupinové diskuze nebo manaţerské 

hry, které simulují reálné situace a zjišťují schopnosti rychlého rozhodování.  

Ve srovnání s jinými metodami výběru uchazečů AC poskytuje kvalitnější informace 

o uchazečích, zejména více tzv. měkkých dat. Jeho hlavním zaměřením je analýza chování 

účastníků výběrového řízení v různých situacích, které sledují aspekty činnosti na obsazované 

pracovní pozici. AC se účastní skupina uchazečů v rozmezí  5 – 12 osob. Počet lidí se odvíjí 

od typu obsazované pracovní pozice. Pokud se jedná o manaţerskou pozici, je obvykle počet 

účastníků niţší. Program AC by měl být organizován se střídáním dílčích aktivit. Do nichţ se 

zahrnuje psychologické testování, týmová hra, případová studie, individuální rozhovory a 

jiné. S narůstajícím časem se zvyšuje únava účastníků, a proto je důleţité řádně zváţit i řazení 

aktivit.  

Úkolem AC je zajištění větší objektivity hodnocení účastníků. Ve skupině hodnotitelů 

mohou být psychologové, personalisté, manaţeři či potenciální spolupracovníci. [7] 

2.7.4 Grafologie 

Tuto metodu lze definovat jako zkoumání sociální struktury osoby prostřednictvím 

jejího rukopisu. Smyslem je učinit si o uchazeči závěry na základě jeho rukopisu. V některých 

zemích Evropy je pouţití této metody celkem běţné. Nepatří mezi nejpřesnější, ale můţe být 

pouţita jako podpůrná. [2] 

2.7.5 Řeč těla při výběru zaměstnance 

Personalista si utvoří první dojem o uchazeči během pár vteřin. Je proto důleţité, jak 

se kandidát představí. Hodnotí se stisk ruky, představení a mnohé další maličkosti. Pozdní 

příchod uchazeče k pohovoru můţe také signalizovat jeho malý zájem o danou pozici, nebo 

můţe jít o uchazečovu charakteristickou vlastnost. Personalisté se také zaměřují na vnější 

vzhled uchazeče. Ten by měl působit upraveným dojmem. Hodnotí se i detaily jako špinavé 

boty, neupravené vlasy, sešlapané podpatky, okousané nehty a jiné. Tímto pozorováním lze 

odhalit, zda se jen uchazeč snaţí lepším dojmem zapůsobit, nebo si na svém vzhledu skutečně 

zakládá. Personalista by se měl na druhou stranu umět vyvarovat se předsudků. Neměl by 

odepsat uchazeče jen proto, ţe si v deštivém počasí při cestě na pohovor ušpinil obuv.  

Mezi uchazeči je moţné nalézt i toho, kdo bude usilovat o nabízenou pozici i za cenu 

prozrazení toho, ţe si občas pravdu upraví. Tyto lţivé odpovědi lze snadněji odhalit, pokud se 



 

personalista zaměří na jeho body-language. Ukazatelem můţe být jistá nervozita kandidáta. Je 

důleţité zhodnotit, zda byl nervózní po celou dobu pohovoru, nebo znejistěl jen u některých 

otázek. Personalista by dále měl také sledovat činnost rukou, výraz tváře, či zda se uchazeč 

vydrţí dívat do jeho očí. Bohuţel neexistuje ţádný univerzální recept, jak dané signály 

rozluštit. Hodně lze odtušit za pomocí intuice. Je poměrně malá pravděpodobnost, ţe by 

uchazeč řeč těla opravdu ovládal. Toho lze totiţ docílit jen velmi pečlivým a dlouhodobým 

tréninkem. Pokud musí personalista během krátké doby absolvovat několik pohovorů, není 

v jeho silách, aby si zapamatoval všechno podstatné. Poslech nahrávek z diktafonu je náročné 

časově, naopak mít s sebou asistentku na psaní poznámek zase personálně. Je tedy 

nejvhodnější naučit se psát si stručné poznámky jiţ při pohovoru. 

Pokud je u pohovoru více členů firmy, je vhodné si dopředu dohodnout role, kterých 

se daní členové budou drţet. Tito lidé také předávají uchazeči spoustu informací o podniku 

prostřednictvím svého vyjadřování. Kaţdý uchazeč vycítí, kdyţ se s ním jedná arogantně, 

lhostejně, se zájmem či otevřeně.  

Úsměv při řeči těla signalizuje otevřenost. Pokud se personalista nedokáţe usmívat, 

můţe to v uchazeči vzbudit pocit toho, ţe je chladný, rezervovaný a uchazeč jej nezajímá. 

Vlídné usmívání je jako pozvánka. Kdyţ personalista poslouchá vyprávění, které jej zajímá, 

mimoděk přikyvuje. Je to důleţité hlavně pro pocit jistoty toho, kdo mluví. Další 

charakteristikou řeči těla je oční kontakt. Jestliţe se uchazeč vyhýbá očnímu kontaktu, 

znamená to, ţe má postranní úmysly nebo strach. 

Lidé všechny tyto signály vnímají spíše podvědomě, ale zato velmi silně. Převáţná 

část dojmu z projevu někoho jiného závisí na tom, jak je vnímána jeho řeč těla. [4] 

2.8 Finanční užitek z výběru zaměstnanců 

Proces získávání a výběru zaměstnanců stojí peníze, a proto by si podnik měl umět 

spočítat, kolik peněz jej nový zaměstnanec ve skutečnosti stojí. Existují dva důleţité faktory 

určující přínos výběrového řízení. Těmi jsou poměr mezi počtem obsazovaných míst a počtem 

kandidátů a dále finanční prospěch, který přinese lepší pracovní výkon nově přijatého 

zaměstnance. 

Výsledky šetření, na kterých je zaloţeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče, 

jakými mohou být výsledky psychologických testů, nebo hraní rolí, lze povaţovat za schopné 

předpovědi, zda bude uchazeč v práci úspěšný. Tyto jsou označeny jako prediktory. Validita 

znamená jiným slovem platnost. Proces validity spočívá ve zkoumání toho, nakolik jsou 

predikory při předpovídání platné. Základním typem validity je validita kriteriální, která je 



 

určena jako síla vztahu mezi prediktorem a kritériem. Při výběru pracovníků bude takovým 

kritériem skutečná budoucí pracovní výkonnost pracovníka. Tato validita se zpravidla 

vyjadřuje za pomoci výpočtu korelačního koeficientu. Ten nabývá hodnot od 1 do -1. Kdy 

koeficient rovný 1 značí, ţe obě proměnné se proměňují zcela stejně. Hodnota koeficientu 

korelace rovná -1 říká, ţe změny hodnot proměnných probíhají přesně opačně. Koeficient 

rovný 0 signalizuje nulový vztah mezi proměnnými.  

Čím vyšší je validita, tím je i vyšší kvalita rozhodnutí o přijetí. Validita metody výběru 

není v praxi nikdy dokonalá, proto je prediktivní přesnost metody úměrná velikosti 

koeficientu validity. K tomu, aby organizace mohla určit přínos pracovního výkonu nových 

zaměstnanců, potřebuje jej nějak ocenit. To lze učinit tak, ţe se kaţdé směrodatné odchylce 

rozloţení hodnot výkonu přiřazuje 40% mzdy. Od získaného výsledku je nutné odečíst 

náklady na provedení výběru. Pomocí takto získané rovnice lze stanovit, jaký přínos bude mít 

přechod od jedné metody výběru k metodě jiné. Pokud koeficient validity dosavadní metody 

výběr zatím nebyl zjišťován, vyuţije se při výpočtu odhad odvozený z výsledků výzkumu 

pouţití této metody jinde. Obdobně lze pomocí této rovnice určit, jaký přínos bude pro 

organizaci mít získání většího počtu uchazečů pomocí inzerátů či reklamní kampaně. V této 

situaci se porovnávají náklady na inzerci s očekávaným přínosem. Přínos metody se odvíjí od 

počtu přijímaných uchazečů. Je také nepřímo závislý na výběrovém poměru. Je-li tento poměr 

větší neţ 1 (tj. uchazečů je méně, neţli míst), má výběr pouze omezený význam. Z toho 

vyplývá, ţe čím vyšší podíl z přihlášených uchazečů můţe organizace odmítnout, tím větší 

můţe být finanční přínos výběru. [8] 

Alternativními ukazateli, které odráţejí efektivnost a spravedlivost výsledků externího 

výběru jsou kritéria orientovaná na efektivnost a naopak také kritéria orientovaná na etiku. Do 

první skupiny, patří náklady, u kterých se zjišťují náklady na nově získaného zaměstnance, 

dále kvantitativní kritéria, kterými jsou počet nových pracovníků, mnoţství těch, kteří 

zůstanou déle neţ 5 let a průměrný výkon nových pracovníků. Dalším kritériem jsou 

kvalitativní kritéria, kde se hodnotí průměrná kvalifikace nových pracovníků, podíl nových 

pracovníků, kteří práci vykonávají dobře, úroveň pracovních výkonů nových zaměstnanců a 

povyšování nových zaměstnanců. Posledním kritériem první skupiny jsou ekonomické 

výsledky. Zde se posuzují zisky, produktivita, neúspěchy/nedostatky či výrobní náklady. 

Druhá skupina obsahuje zákonnost a pocity uchazeče. U zákonnosti se sledují negativní 

reakce, počet právních sporů a dodrţování zákonů. V případě pocitů uchazeče je to 

spokojenost s průběhem výběru, získávání znalostí o organizaci a spokojenost s organizací. 

[11] 



 

2.9 Reference 

Kdyţ je ukončena fáze pohovorů a testování, je třeba předběţně rozhodnout o tom, 

kterému uchazeči nabídnout zaměstnání. Tato nabídka je realizována písemně nebo 

telefonicky. Jestliţe dojde k situaci, kdy existuje více neţ jeden vhodný uchazeč pro dané 

pracovní místo, pak je vhodné si nechat jednoho či dva uchazeče v záloze, protoţe dochází i 

k situacím, kdy uchazeč odstoupí, zejména pak ten, který se o zaměstnání ucházel jen proto, 

aby si otestoval své šance a získal zkušenosti.  

Smyslem referencí je obdrţet důvěryhodnou konkrétní informaci o budoucím 

pracovníkovi a názory na jeho charakter a vhodnost pro dané pracovní místo. Konkrétní 

informace jsou podstatné z toho důvodu, aby ověřily povahu předchozího zaměstnání, doby 

zaměstnání, důvodů odchodu ze zaměstnání, výši platu a některých charakteristik pracovního 

chování. Organizace musí počítat s tím, ţe názory na charakter a vhodnost uchazeče jsou 

méně spolehlivé. Důvodem je to, ţe předchozí zaměstnavatelé, kteří poskytují reference, mají 

sklon se vyhýbat poznámkám, které by mohly poškodit šance daného uchazeče. Činí takto 

buď ze shovívavosti či dobročinnosti, nebo protoţe si myslí, ţe cokoli napíší, lze vykládat 

jako uráţlivé. Jak bylo zmíněno výše, reference mohou psát předešlí zaměstnavatelé, 

kolegové ale také profesoři, kteří uchazeče učili na škole. [3] 

Psané reference šetří čas, především jsou-li standardizovány. Předchozím 

zaměstnavatelům lze dát k vyplnění formulář, který můţe poskytnout přesnější informace. 

Otázky uvedené v tomto formuláři se mohou ptát na délku zaměstnání, název pracovního 

místa, druh práce, plat či mzdu nebo kolik dnů absence měl uchazeč během posledních 12 

měsíců. Telefonické reference lze vyuţít jako alternativu nebo doplněk k písemným 

referencím. Nespornou výhodou tohoto typu reference je skon k upřímnosti. Lidé mají sklon 

poskytnout upřímný názor ústně, neţ kdyţ jej mají napsat. Telefonování také šetří čas. 

Reference od předchozího zaměstnavatele jsou důleţité pro ověření informací poskytnutých 

uchazečem. Velmi nadšené a spokojené reference vyvolávají podezření a tudíţ by měly být 

porovnány s referencemi od jiného zaměstnavatele. [1] 

2.10 Práce v době krize 

Z údajů evropských internetových portálů vyplývá, ţe slovo „práce“ se v Evropě 

posunulo mezi nejvyhledávanější výrazy. Občané České republiky nejdříve hledají práci na 

internetu. Jedná se o 80 % internetové populace a 21 % obecné populace. V celém roce 2009 

změnilo zaměstnání 12 % uţivatelů internetu a jen 9 % lidí z obecné populace. Šokujícím 



 

zjištěním bylo, ţe téměř polovina internetových uţivatelů plánovala v následujícím roce 

změnit práci. Potvrdil se dlouhodobý trend, kdy uţivatelé internetu jsou aţ pětkrát aktivnější, 

neţ je obecná populace. V této situaci je vidět obrovský rozdíl v odvaze lidí měnit práci, 

pokud pouţívají internet. Lidé jej nevyuţívající jsou opatrnější. Nemělo by se také zapomínat 

na region, ve kterém se lidé nacházejí, a s ním související reálné uplatnění uchazeče na trhu 

práce.  

Evropské pracovní portály se také zajímají o aktivitu aktivních starších uţivatelů 

internetu kolem 50 roku. Ve všech pobaltských zemích se míra nezaměstnanosti dostala 

v roce 2009 na více neţ 10 %. Na internetu v Estonsku má svůj ţivotopis vystaveno 6 % 

kandidátů starších 50-ti let. Situace seniorů na trhu práce není jednoduchá. Například v Polsku 

v roce 2008 více neţ polovina dotazovaných firem uvedla, ţe při procesu výběru uchazeče o 

zaměstnání dává přednost mladším kandidátům a odmítá obvykle uchazeče starší 50-ti let. 

Pouze devatenáct procent polských firem by přijalo kandidáta staršího.  Při zaměstnávání 

starších lidí se firmy obecně nejvíce obávají zdravotních problémů, nedostatku kreativity, 

nízké úrovně jazykových dovedností nebo niţší mobility takto přijatých zaměstnanců. Naopak 

čeští personalisté uvádějí, ţe se zaměřují na nábor starších kandidátů vyváţeně. Přesto si 

jedna třetina dotazovaných personalistů myslí, ţe výkon těchto uchazečů je nedostatečný. [14] 

2.11 Sociologický průzkum 

Dotazování je jednou z hlavních metod výzkumu a průzkumu. Lze jej charakterizovat 

jako sociální komunikaci, v jejímţ rámci jeden z účastníků klade otázky a druhý na ně 

odpovídá. Dotazování se člení na písemné nebo ústní. Metoda písemného dotazování na 

základě dotazníku byla zvolena pro jeho anonymitu, moţnost oslovení relativně velkého 

mnoţství respondentů a snadnou analýzu získaných dat. Jeho nespornou výhodou je zamezení 

ovlivňování dotazovaného působením osoby tazatele. Respondent si také můţe určit dobu a 

tempo vyplňování dotazníku podle toho, jak mu to vyhovuje.  

Dotazník, jenţ bude v bakalářské práci vyuţit lze zařadit k exploračním metodám. 

Jeho charakteristikou je sběr relevantních údajů pomocí otázek předkládaných zkoumaným 

osobám. První dotazník byl vyuţit jiţ v roce 1880 anglickým antropologem F. Galtonem. 

Aplikován bude dotazník účelový (příleţitostný), který je sestaven speciálně pro daný 

výzkumný problém. Tímto typem dotazníku se zjišťují například názory pracovníků na různé 

stránky a podmínky jejich pracovní činnosti. [12] 

Otázky v dotazníku by měly být naformulovány jasně a kvalitně, respondenti si musejí 

pod otázkou vybavit stejné věci. Otázky tedy mají být jednoznačné, výstiţné a konkrétní. 



 

Podle toho, do jaké míry podrobnosti jsou v otázce nabízeny varianty odpovědí lze otázky 

členit na uzavřené, otevřené a polootevřené. Otevřené otázky by se měly uţívat jen 

v ojedinělých případech, protoţe respondenti neradi formulují text odpovědi. Odpovědi na 

otevřené otázky se také hůře zpracovávají. Dalšími nejčastějšími typy otázek jsou například 

otázky kontaktní, postojové, alternativní, filtrační, identifikační nebo kontrolní. Otázek by 

mělo být dále přiměřené mnoţství, proto je důleţité zváţit, které otázky jsou důleţité pro 

vysvětlení zkoumané problematiky a které nikoli. Při sestavování dotazníků je důleţité 

vyvarovat se otázek, které jsou zbytečné. Jsou jimi například otázky, které se netýkají 

předmětu průzkumu, nebo na ně respondent není kompetentní odpovědět. Text samotné 

otázky by měl stručně vystihnout její zaměření. Zbytečně dlouhé znění otázky můţe být pro 

respondenta nesrozumitelné a nepřehledné. Otázka také nesmí zbytečně ohroţovat soukromí 

respondenta. Tvorba odpovědí má za cíl respondentovi usnadnit rozhodování, jak přesně 

vyjádřit odpověď na danou otázku. Stejně jako v případě sestavování otázek, musí i nabízené 

odpovědi být srozumitelné, přesné a výstiţné [5] 

  



 

3 Charakteristika organizace 

Organizace, jeţ spolupracovala na mé bakalářské práci, nechtěla být jmenována, a 

proto je v další části pojmenována jako CENTRE of DESIGN and DEVELOPMENT, s.r.o.. 

Je americkou společností se sídlem ve Phoenixu v Arizoně.  Celosvětově zaměstnává téměř 

20 000 zaměstnanců a je jedním z předních světových výrobců analogových a logických 

integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových součástek 

3.1 CENTRE of DESIGN and DEVELOPMENT v České republice 

Společnost CENTRE of DESIGN and DEVELOPMENT, s.r.o. se na našem území 

zaměřila na tři hlavní směry. Těmi jsou CENTRE of DESIGN CZECH REPUBLIC, s.r.o., 

právní nástupce, který se zaměřuje především na výrobu materiálů pro polovodičovou 

techniku a výrobu polovodičových součástek. Tato divize zaměstnává přibliţně 1100 

zaměstnanců. Dalším směrem je CfD Research, s.r.o., který je orientován na návrhové 

středisko polovodičových součástek a na návrh analogových integrovaných obvodů a 

poskytuje práci 205 zaměstnancům. Poslední směr je zaměřen na ON CfD, s.r.o., kterým je 

návrhové středisko v Olomouci a má 70 zaměstnanců. Zákazníky této společnosti jsou 

například firmy Dell,  LG, Sony Ericsson, Samsung a Microsoft. 

Organizaci hodně záleţí na spokojenosti zaměstnanců, a proto jim nabízí spoustu 

výhod. Ti jistě oceňují poskytnutí týdne dovolené navíc, příspěvky na penzijní připojištění a 

soukromé ţivotní pojištění, dále příspěvek na dopravu a stravování. CENTRE of DESIGN 

and DEVELOPMENT, s.r.o. pořádá také akce pro rodinné příslušníky.  

Organizační struktura personálního oddělení organizace CfD Research, s.r.o  je 

rozdělena následovně viz. Obr. 3.1. Tuto organizační strukturu personálního oddělení lze 

charakterizovat jako plochou, jelikoţ je zde patrné malé mnoţství organizačních úrovní. 

K uvedené struktuře patří nepřímo také bezpečnostní technik. Ten nově přijatému 

zaměstnanci přidělí identifikační kartu a tím mu také zpřístupní prostory, ve kterých bude 

vykonávat svou práci.  

 



 

Obr. 3.1 Organizační struktura 

  

Zdroj: Interní materiál organizace 

3.2 Historie návrhového střediska Rožnov pod Radhoštěm 

Středisko pro návrh integrovaných obvodů CfD Research, s.r.o., bylo v Roţnově pod 

Radhoštěm zaloţeno v roce 1994 pod názvem Metero Czech Center. V současnosti, 

především díky své rentabilitě, vysoké odbornosti výzkumných a vývojových pracovníků a 

těsné vazbě na největší výrobní závod CENTRE of DESIGN and DEVELOPMENT v 

Roţnově pod Radhoštěm, je nejvíce se rozvíjejícím návrhovým střediskem společnosti. 

V Roţnově pracují tři hlavní výzkumná a vývojová oddělení. Těmi jsou oddělení 

vývoje nových výrobků (NPD – New Product Development), které vyvíjí a do výroby uvádí 

nové analogové a smíšené analogově digitální integrované obvody, čímţ zlepšuje odbytové 

moţnosti firmy a zvyšuje tak její podíl na trhu. Dále oddělení návrhových systémů (DST – 

Design System Technologies), které se soustřeďuje na vývoj návrhových knihoven a nástrojů, 

na charakterizaci procesů a tvorbu modelů součástek a to především pro program SPICE. 

V neposlední řadě je zde oddělení analýzy a vývoje software (ERDC – European Region 

Development Center), které spolupracuje na vývoji globálních firemních softwarových 

produktů a podporuje projekty v této oblasti. 
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4 Analýza procesu získávání a výběru 

zaměstnanců ve vybrané organizaci 

Organizace má svou vlastní „Staffing policy“ jinými slovy personální politiku, která jí 

napomáhá k efektivnějšímu vyhledávání a získávání vhodných uchazečů. Organizace vlastní 

celou škálu profesí, ale pro potřeby této bakalářské práce budou cílem technicko-hospodářští 

pracovníci, dále THP.  

4.1 Získávání nových zaměstnanců 

Vyhledávání vhodných kandidátů probíhá dvěma způsoby. Prvním je průběţné 

vyhledávání, které probíhá na základě kontaktů ze strany uchazečů o zaměstnání, kontaktů 

s vysokými školami, a jinými institucemi. Jde o aktivní vyhledávání na základě dlouhodobých 

záměrů společnosti a kvalifikovaných odhadů jejích budoucích potřeb. Druhým způsobem je 

operativní vyhledávání, kde jde o aktivní vyhledávání na základě aktuálních poţadavků 

jednotlivých oddělení společnosti. Hledání se uskutečňuje prostřednictvím inzerce na 

internetových stránkách, v tisku nebo v rámci spolupráce s úřady práce.   

Pokud má organizace volné pracovní místo, musí tuto skutečnost nahlásit úřadu práce 

v případě, ţe jej do 10 dnů sama neobsadí. Ţivotopisy všech uchazečů jsou v papírové formě 

uloţeny na personálním oddělení a archivovány po dobu 2 let v případě technicko-

hospodářských profesí a po dobu jednoho roku v případě dělnických profesí.  

4.1.1 Náklady spojené se získáváním zaměstnanců 

Organizace se snaţí zaujmout a oslovit uchazeče o zaměstnání při různých 

příleţitostech. Na základě informací, poskytnutých personálním oddělením, jsou finanční 

prostředky na získávání zaměstnanců rozděleny následovně. Největší obnos peněţních 

prostředků se investuje do inzerce na internetových stránkách a pracovních portálech, a to 

částku 300 000 Kč/rok. Druhou největší částkou je 90 000Kč/rok, které se vkládají do inzerce 

v tisku. Spolupráce s pracovními agenturami stojí organizaci 72 000 Kč/rok. Účastní se také 

veletrhů pracovních příleţitostí, do kterých investuje 41 000 Kč/rok. Celková hodnota 

investovaných prostředků do procesu získávání zaměstnanců dosahuje výše 503 000 Kč/rok.  



 

4.2 Výběr nových zaměstnanců 

Systém získávání a výběru nových zaměstnanců v této organizaci zajišťuje, aby byli 

vţdy přijímáni kandidáti, kteří co nejlépe a v co nejširší míře splňují kvalifikační a osobnostní 

poţadavky na obsazované pracovní funkce. Tím je zabezpečeno průběţné zvyšování 

výkonnosti a konkurenční schopnosti společnosti ve všech oblastech činností. 

Plánování lidských zdrojů je prováděno na základě schválených ročních rozpočtů 

jednotlivých oddělení nebo samostatných odborů. Poţadavky na nové zaměstnance 

dělnických profesí jsou uplatňovány na předepsaném formuláři, který se nazývá Poţadavek na 

nového zaměstnance, který je uveden v příloze 5. Poţadavek dále schvaluje vedoucí oddělení 

ţadatele, finanční ředitel a personální ředitel. Nové poţadavky na technicko-hospodářské 

pracovníky, dále THP jsou naváděny do systému PeopleClick, ve kterém jsou schvalovány 

vedoucím pracovníkem oddělení ţadatele, finančním ředitelem či kontrolorem pro danou 

jednotku, viceprezidentem a personálním ředitelem. 

Uchazeči, kteří vyhovují poţadavkům výběrového řízení, jsou navedeni do databáze 

PeopleClicku. Obsazována jsou jen volná pracovní místa v souladu s platným rozpočtem. 

V mimořádných případech povoluje přijetí nového zaměstnance generální ředitel. V případě 

náhrady stávajícího zaměstnance je podle charakteru a důleţitosti funkce moţno přijmout 

nového zaměstnance v dostatečném předstihu z důvodu jeho zapracování. Tento poţadavek 

musí být u operátorských pozic uveden ve formuláři Poţadavek na nového zaměstnance. 

Přednostně jsou vţdy bráni v úvahu stávající zaměstnanci.  

4.2.1 Systém PeopleClick 

Speciální software sjednocený pro všechny pobočky po celém světě, který má formu 

určité kompletní dokumentace týkající se zaměstnanců od fáze výběru kandidátů aţ po 

propuštění stávajících zaměstnanců. Jsou zde informace o pozici, kterou potřebuje organizace 

obsadit, kdo ji potřebuje obsadit, jaké jsou náklady s ní spojené a schvalovatele dané pozice.  

Systém obsahuje informace o kandidátech majících zájem o danou pozici, samotné výběrové 

řízení, počet kandidátů, kteří se přihlásili do výběrového řízení a zaměstnance, kteří jsou 

účastni výběru uchazečů. Informace do PeopleClicku zadává většinou personální oddělení 

nebo jiný vedoucí pracovník. O uchazeči jsou zde vloţeny informace v podobě 

strukturovaného ţivotopisu. Dále jsou chronologicky zaznamenány dny od otevření pozice aţ 

po nábor kandidáta. Informace jsou uloţeny jak v programu, tak i ve fyzické podobě. Stránka, 



 

která je zaměřena na vyplnění volné pozice, o kterou se uchazeč zajímá, se nalézá v příloze 3 

a obdobnou formu má i stránka zaměřená na kandidáta, která je součástí přílohy 4.  

4.2.2 Průběh výběrového řízení 

Na základě doručených ţivotopisů uchazečů o zaměstnání se uskutečňuje předvýběr. 

Ten má na starosti personalista. Údaje o vybraných uchazečích dále přepošle vedoucímu 

oddělení, u kterého vzniklo volné pracovní místo. Tento nadřízený opět vybírá ty uchazeče, 

kteří jej zaujmou. Tito jsou poté pozvání k osobnímu pohovoru. Výběr zaměstnanců řídí a ve 

spolupráci s odpovědnými vedoucími zaměstnanci provádí personální oddělení. Kvalifikační 

a osobnostní poţadavky pro výběr zaměstnanců jsou uvedeny ve formuláři Poţadavek na 

nového zaměstnance, nebo v systému PeopleClick a zároveň v popisu funkce. Výběrového 

řízení pro kaţdou pracovní funkci se zúčastní společně nebo postupně alespoň dva 

zaměstnanci společnosti (zástupce personálního oddělení a odpovědný vedoucí zaměstnanec). 

Pro obsazování dělnických profesí lze provádět hromadná výběrová řízení včetně vyuţití 

písemného vstupního testu, pro obsazování THP je prováděno výběrové řízení individuálně. 

Výběrová řízení na funkce vedoucích zaměstnanců probíhají v rámci dalších výběrových kol 

zpravidla za účasti vedoucího útvaru.  

Dle potřeby jsou vyuţity metody testování uchazečů, a to buď vnitřními 

individuálními testy, nebo vyuţitím externích profesních organizací. Tyto se vyuţívají u 

operátorů ve výrobě. V případě výběru uchazečů na technické pozice se individuální testy 

uţívají spíše ojediněle. Kdyţ se přistoupí k odbornému testování uchazeče na technické 

pozici, zpravidla má tuto činnost na starost budoucí nadřízený či vedoucí. Tam, kde to povaha 

vykávané práce vyţaduje, se u uchazeče testuje znalost odborné terminologie, ale také její 

praktické vyuţití. Přesně stanovený postup či pravidla pro takto testované uchazeče však 

organizace nemá. 

V případě THP jsou tito ve většině případů vybíráni na základě pohovoru. Uchazeč je 

o pohovoru informován zpravidla do týdne před jeho konáním. Skládá se ze dvou částí. 

Začíná se personálním pohovorem, který vede personalista. Zde se zjišťují bliţší údaje o 

uchazeči. Lze při něm vyuţít Záznam o pohovoru s uchazečem o zaměstnání, uvedeném 

v příloze 6. Tato část zahrnuje představení firmy, shrnutí dosavadních zkušeností kandidáta, 

důvod jeho odchodu z předchozího zaměstnání, zjišťuje se také, jakou má uchazeč představu 

o své kariéře, zda má nějaké vlastní poţadavky, ke kterému dni by byl uchazeč schopen 

nástupu do zaměstnání a zkouší se také uchazečova znalost angličtiny. Druhou součástí 

pohovoru je odborná část, kterou mají na starost vedoucí pracovníci, kteří zkoušejí kandidáta 



 

z odborných znalostí. Uchazeč můţe být v některých případech poţádán, aby vyplnil krátký 

test. U pracovních pozic můţe dojít k drobným odlišnostem v procesu výběru zaměstnance. 

Obě části pohovoru probíhají v zasedacích místnostech a konají se v jednom dni. Oba 

dohromady trvají přibliţně 90 minut.  

Personální pohovor lze charakterizovat jako pohovor biografický, naopak odborný 

pohovor je řazen do kategorie situačních pohovorů. Tazatelé, kteří jsou účastni výběrového 

řízení, nejsou nijak pravidelně školeni. Ale organizace umoţňuje v případě tazatelova zájmu 

toto školení uskutečnit.  

Konečné slovo při výběru budoucího zaměstnance organizace mají vedoucí 

jednotlivých oddělení.  

V následující tabulce jsou zaznačeny činnosti, které souvisejí s procesem získávání a 

výběru pracovníků, a také zaměstnanci, jeţ tyto činnosti provádějí, jsou za ně odpovědni nebo 

jsou o nich informováni. Například personalista provádí organizaci výběrového řízení, za tuto 

činnost odpovídá personální ředitel a o této činnosti je také informován nadřízený, ředitel 

oddělení a generální ředitel.  

Tabulka 4.1 Činnosti a funkce 

ČINNOST 
FUNKCE 

Provádí Odpovídá Je informován 

Kontakt s uchazeči o zaměstnání HR, nadřízený HR Personální ředitel 

Vedení databáze uchazečů HR Personální ředitel  

Spolupráce s institucemi HR Personální ředitel Generální ředitel 

Poţadavek na nového 

zaměstnance 

Nadřízený, 

ředitel oddělení 

Personální, 

finanční a 

generální ředitel,  

 

Výběr v rámci divize Nadřízený Ředitel oddělení Generální ředitel 

Výběr z vnitřních zdrojů HR Personální ředitel Generální ředitel, ředitel oddělení 

Organizace výběrového řízení HR Personální ředitel 
Nadřízený, generální ředitel, ředitel 

oddělení 

Pohovory s uchazeči HR, nadřízený HR Ředitel oddělení, generální ředitel 

Vedení dokumentace k uchazeči HR HR 
Nadřízený, personální ředitel, 

ředitel oddělení 

Příprava dokumentů před 

nástupem zaměstnanců 
HR, nadřízený HR Personální ředitel, ředitel oddělení 



 

Dokumentace při nástupu 

zaměstnanců 
HR HR Personální ředitel 

Vstupní školení HR HR Nadřízený, personální ředitel 

Zaškolení Nadřízený Nadřízený Personální ředitel, ředitel oddělení 

Vybavenost zaměstnance Nadřízený Nadřízený Ředitel oddělení 

Hodnocení zaměstnanců 

v průběhu zkušební doby 
Nadřízený Nadřízený 

HR, ředitel oddělení, generální 

ředitel 

Úprava mzdových podmínek HR Nadřízený 
Generální a personální ředitel, 

ředitel oddělení,  

Plán rozvoje zaměstnance Nadřízený Nadřízený HR, generální a personální ředitel 

Zdroj: Interní materiál organizace 

Kompletní proces získávání a výběru zaměstnanců je popsán vývojovým diagramem, 

který je uveden v příloze číslo 8.  

4.2.3 Dokumentace 

Před a v průběhu výběrového řízení je do evidence personálního oddělení zařazena 

následující dokumentace: kontaktní formulář zájemce o zaměstnání pro dělnické profese, 

ţivotopis v případě THP pozice, záznam o provedeném pohovoru s uchazečem provedený na 

formuláři nebo vepsaný přímo do ţivotopisu uchazeče, případně další dokumentace dle 

potřeby (kopie dokladů o vzdělání, psychologický posudek, pracovní posudek z minulého 

zaměstnání aj.) 

Před nástupem nového zaměstnance je připravena tato dokumentace: pracovní 

smlouva, mzdová smlouva a ţádost o bezhotovostní převod mzdy na účet, popis funkce, 

ţádost personálního oddělení o posouzení zdravotní způsobilosti, plán zaškolení a další 

dokumenty dle potřeby. Před nástupem do společnosti a v průběhu zaškolování nových 

zaměstnanců je zájemce o zaměstnání seznámen s hlavními ustanoveními následujících 

dokumentů: kolektivní smlouva a mzdový předpis v případě společnosti, pracovní řád, kodex 

chování zaměstnance, BOZP a PO a další vnitřní předpisy a opatření ředitele dle potřeby. 

4.2.4 Zkušební doba 

U všech nově přijímaných zaměstnanců je uplatněna tříměsíční zkušební doba. 

V průběhu této doby provádí nový THP v měsíčních intervalech tzv. „Hodnocení 

zaškolovacího plánu novým zaměstnancem“, tento formulář je uveden v příloze č. 7. Za 

průběţné vyhodnocování plnění zaškolovacího plánu je v rámci zkušební doby odpovědný 



 

přímý nadřízený nebo zaměstnanec určený k zaškolení. V případě neplnění zaškolovacího 

plánu nebo vyskytujících se nedostatků nového zaměstnance je informován ředitel oddělení. 

Pokud nedojde k nápravě, je s novým zaměstnancem ukončen pracovní poměr ve zkušební 

době. Administrativní náleţitosti případného ukončení pracovního poměru ve zkušební době 

zajišťuje personální oddělení na základě písemného vyjádření ředitele. Vyplněný formulář 

předá ředitel oddělení (vedoucí oddělení) na personální oddělení před ukončením zkušební 

doby zaměstnance. 

4.2.5 Vybavenost zaměstnance 

U nově přijímaných zaměstnanců a zejména u nově zřízených pracovních míst je 

budoucí přímý nadřízený odpovědný za zajištění vybavenosti zaměstnance. Jedná se hlavně o 

následující oblasti: pracovní místo (zejména kancelářský případně pracovní stůl, skříňka na 

nářadí atd.), šatní a osobní skříňky v čistých a šedých šatnách, osobní vybavenost pro vstup 

do čistých prostor, osobní ochranné pracovní pomůcky, nářadí, telefonní linka a práce na 

počítači. 

4.3 Analýza dotazníků 

Spokojenost zaměstnanců s výběrovým procesem se zjišťovala na základě dotazníku, 

který lze nalézt v příloze č. 9. Dotazník tvoří 29 otázek a je rozdělen do čtyř hlavních oblastí. 

První část se ptá kontaktními otázkami na to, jaké činnosti uchazeče předcházely pohovoru ve 

vybrané organizaci. V druhé sadě otázek se hodnotí samotný výběrový pohovor. Ten obsahuje 

výběrový personální pohovor, který se uskutečňuje prostřednictvím personálního oddělení a 

výběrový odborný pohovor, který spadá do kompetence vedoucího oddělení. V další části je 

dotazovaným ponechán prostor, pro doplnění informací, které souvisely s jejich přijímacím 

řízením a také místo, kde mohou napsat jakékoli návrhy na zlepšení výběrového procesu 

vybrané organizace ve formě otevřených otázek. Závěrečná část je věnována identifikačním 

otázkám. Ty jsou uváděny vţdy na konci dotazování, z toho důvodu, aby nebyla zpochybněna 

anonymita dotazování. V případě škálových otázek jsou tyto voleny adekvátně tomu, aby byl 

respondent schopen vnímat rozdíly mezi jednotlivými stupni. Dotazník je dále tvořen 

uzavřenými, polootevřenými i otevřenými otázkami. 

Zaměstnancům organizace bylo rozdáno 80 dotazníků. Na vyplnění měli týden. 

Vyplněných dotazníků se vrátilo 64. 

Na první otázku, která se ptala na to, zda je pro zaměstnance práce pro tuto organizaci 

jejich první pracovní zkušeností, odpověděli následovně. 



 

Graf 4.1 První pracovní zkušenost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro 10 zaměstnanců je práce pro tuto organizaci první pracovní zkušeností, naopak 54 

dotazovaných jiţ má předešlé pracovní zkušenosti. Ty dotazované osoby, které uvedly, ţe 

práce pro tuto organizaci je jejich první pracovní zkušeností se zároveň pohybovaly ve věku 

26 – 35 let. 

Další otázkou se zjišťovalo, kde se dotazovaní dozvěděli o volné pracovní pozici, o 

kterou se ucházeli. Odpovědi byly následující: 

Graf 4.2 Informace o volném pracovním místě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst, ţe největší počet, konkrétně 28 uchazečů odpovědělo, ţe informace 

o volné pracovní pozici získalo na internetových stránkách. Tato skutečnost odpovídá i 

mnoţství peněţních prostředků, které organizace investuje do inzerce právě na internetu. 

Druhou největší poloţkou je hodnota 26, kdy zaměstnanci získali informace od známých. Coţ 

můţe být pro organizaci zajímavým zjištěním, protoţe do tohoto zdroje neinvestuje ţádné 
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finanční prostředky a přesto takto vysoký počet zaměstnanců získal tuto práci na základě 

informací od známých. Dalším významným zjištěním je i to, ţe jeden respondent uvedl, ţe 

zaměstnání získal na základě headhunters. Ty lze charakterizovat jako týmy profesionálních 

konzultantů, kteří metodou přímého oslovení vyhledávají profesionály na pozice podle přesně 

definovaných potřeb klienta. Od běţných personálních agentur se liší tím, ţe se hledané 

pozice nikde veřejně neinzerují.   

Třetí otázkou se dotazník ptal, jak dlouho trvalo organizaci, neţ jim odpověděla na 

ţádost o pracovní pozici.  

Graf 4.3 Doba čekání na odpověď 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce zaměstnanců, konkrétně 34 uvedlo, ţe odpověď organizace na ţádost o 

pracovní pozici trvala méně neţ týden. Z toho vyplývá, ţe organizace dokáţe velmi pruţně a 

rychle reagovat na ţádosti o práci. 24 dotazovaných uvedlo, ţe odpověď dostali za týden, coţ 

by se dalo charakterizovat jako průměrná doba.  Dva lidé také uvedli, ţe čekali měsíc, neţ jim 

organizace odpověděla. 

Na otázku, jestli zaměstnanci prošli pohovorem, jich 62 odpovědělo, ţe ano. Pouze 

dva zaměstnanci uvedli ne. Tito dva respondenti přešli ze svého původního zaměstnání pro 

sesterskou organizaci přímo do této firmy, a proto se pohovoru neúčastnili. 

Pátá otázka dotazníku zjišťovala, kolik zaměstnanci absolvovali pohovorů, neţ získali 

tuto práci. Odpovědi byly následující: 
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Graf 4.4 Počet pohovorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu lze vidět, ţe odpověď „čtyři“ a „více neţ čtyři“ neoznačil ţádný respondent. 

Nejčastěji byla v dotazníku označena odpověď jeden pohovor, konkrétně 22 zaměstnanci. Pro 

pět zaměstnanců organizace byl uskutečněný pohovor první zkušeností. 

Další, v pořadí šestá otázka, byla zaměřena na dobu, kterou organizace dopředu 

informovala uchazeče o výběrovém pohovoru. 

Graf 4.5 Informování o pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Znepokojivé jsou hodnoty, které jsou znázorněny dvěma nejtmavějšími odstíny modré 

barvy. Organizace by měla uchazeče o pohovoru informovat optimálně týden před jeho 

konáním. Z toho důvodu, aby si uchazeč mohl zajistit informace o organizaci a připravit se na 

samotný pohovor. 
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V pořadí sedmou otázkou se zjišťovalo, kolik zaměstnanců organizace se účastnilo 

výběrového personálního pohovoru.  

Graf 4.6 Počet zaměstnanců účastnících se výběrového personálního pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji se opakující poloţkou bylo, ţe se výběrového personálního pohovoru 

účastnili tři zaměstnanci organizace. Naopak nejméně se opakující hodnotou bylo „5 a více 

zaměstnanců“. 

V osmé otázce se zjišťovalo, zda byly respondentům představeny všechny osoby, které 

se účastnily výběrového personálního pohovoru. Z analýzy dotazníku vyplynulo, ţe 58 

zaměstnancům byly všechny osoby představeny a čtyřem zaměstnancům nebyly. Dalším 

šetřením bylo zjištěno, ţe všichni tito čtyři zaměstnanci také uvedli, ţe v organizaci pracují 11 

a více let. To, ţe jim nebyly představeny osoby účastnící se výběrového personálního 

pohovoru lze přičíst na vrub nedostačující činnosti personálního oddělení té doby. 

Další poloţka v dotazníku se zabývala tím, jak dlouho samotný výběrový personální 

pohovor trval. 
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Graf 4.7 Délka trvání výběrového personálního pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce zaměstnanců označilo interval mezi 21 – 30 minutami, naopak délku 

výběrového personálního pohovoru pod 10 minut neoznačil nikdo. Dále 14 zaměstnanců 

uvedlo, ţe jejich personální pohovor trval déle neţ 50 minut. V souvislosti s tím, ţe 

zaměstnanci procházeli také výběrovým odborným pohovorem, není délka této části pohovoru 

adekvátní. Obě části by měly dohromady trvat do 80 minut, a proto by se personální část 

pohovoru měla zkrátit na přijatelnou úroveň. 

Desátá otázka se ptala na to, jak by zaměstnanci hodnotili atmosféru při výběrovém 

personálním pohovoru s moţností označení více správných odpovědí. 

Graf 4.8 Hodnocení atmosféry při výběrovém personálním pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nikdo z dotazovaných neoznačil atmosféru při výběrovém personálním pohovoru za 

strnulou, zdlouhavou ani stresující. Naopak ji hodnotili jako klidnou a přátelskou.  
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Otázka číslo 11 se ptala na to, jak by zaměstnanci hodnotili připravenost osob 

účastnících se výběrového personálního pohovoru. 

Graf 4.9 Hodnocení připravenosti osob účastnících se výběrového personálního 

pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanci nejčastěji označovali odpověď „Rozhodně připraven“, konkrétně v 43 

případech, druhou nejlépe hodnocenou odpovědí se stalo „Spíše připraven“. Poloţky 

„Rozhodně nepřipraven“ a „Spíše nepřipraven“ neoznačil ţádný zaměstnanec. 

Všichni zaměstnanci se dále shodli na tom, ţe jim nebyly kladeny ţádné diskriminační 

otázky v průběhu výběrového personálního pohovoru.  

Dvanáctou otázkou také končila část zaměřená na výběrový personální pohovor. 

Následující část dotazníku byla zaměřena na výběrový odborný pohovor. 

Třináctou otázkou se zjišťovalo, kolik zaměstnanců organizace se účastnilo jejich 

výběrového odborného pohovoru. 
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Graf 4.10 Počet zaměstnanců účastnících se výběrového odborného pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

28 dotazovaných označilo, ţe se jejich výběrového odborného pohovoru účastnili dva 

zaměstnanci organizace. Naopak nejméně dotazovaných uvedlo, ţe se jejich odborného 

výběrového pohovoru účastnilo 5 a více zaměstnanců organizace.  

Všichni zaměstnanci také uvedli, ţe jim byly představeny všechny osoby účastnící se 

výběrového odborného pohovoru.  

Následovala další otázka, která se ptala na to, jak dlouho výběrový odborný pohovor 

trval. 

Graf 4.11 Délka trvání výběrového odborného pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stejně jako u podobné otázky, kdy byli zaměstnanci dotazováni na výběrový 

personální pohovor, tito uvedli, ţe ţádný pohovor, kterého se účastnili, netrval méně neţ 10 

minut. Nejčastěji zaměstnanci uváděli, ţe jejich výběrový odborný pohovor trval v rozmezí 

31 – 51 minut. Deset dotazovaných také uvedlo, ţe jejich výběrový odborný pohovor trval 
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více neţ 50 minut. Lze zde zaznamenat stejný problém jako v případě vyhodnocení otázky na 

délku trvání výběrového personálního pohovoru.  

V pořadí šestnáctá otázka se ptala na atmosféru při výběrovém odborném pohovoru, 

opět byla moţnost označit více správných odpovědí.  

Graf 4.12 Hodnocení atmosféry při výběrovém odborném pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ţádný zaměstnanec neoznačil atmosféru při výběrovém odborném pohovoru za 

stresující. Dva dotazovaní ji označili za zdlouhavou a další dva za strnulou. Organizace by se 

tedy v budoucnu měla zaměřit na to, aby zaměstnanci, kteří mají na starost tuto část 

pohovoru, byli lépe připraveni. 

V sedmnácté otázce, která se zabývala tím, jak by zaměstnanci hodnotili připravenost 

osob, účastnících se jejich výběrového odborného pohovoru označili, ţe osoby vedoucí jejich 

výběrový odborný pohovor byly „Spíše připraveny“ a také „Rozhodně připraveny“. 

Stejně jako u výběrového personálního pohovoru zaměstnanci u odborné části 

pohovoru označili, ţe se jich nikdo neptal na diskriminační otázky. 

V devatenácté otázce se zjišťovalo, zda byl součástí výběrového pohovoru test. 36 

zaměstnanců uvedlo, ţe neprošli ţádným testem, ale 26 jich také uvedlo, ţe testem prošli. 

Nejčastěji se jednalo o test z anglického jazyka, konkrétně v osmnácti případech, dále někteří 

zaměstnanci absolvovali test psychologický a odborný příklad z programování. 

U otázky, zda jim byla při výběrovém pohovoru představena pracovní pozice, o kterou 

se ucházeli, uvedli v 58 případech, ţe ano, ale čtyři zaměstnanci uvedli, ţe jim pracovní 

pozice představena nebyla. Všichni tito čtyři dotazovaní zároveň napsali, ţe v organizaci 

pracují 5 aţ 10 let. Z těchto zjištěných údajů lze vyvodit, ţe v tomto rozmezí let v organizaci 

dostatečně nefungoval proces získávání zaměstnanců a proto jim také nebyla představena 

pracovní pozice, o kterou se ucházeli. 

30

40

2

2

Klidná

Přátelská

Strnulá

Zdlouhavá



 

V 21. otázce, která se ptala na to, zda byl zaměstnancům v průběhu výběrového 

pohovoru poskytnut dostatečný časový prostor pro jejich otázky, všichni svorně uvedli, ţe 

ano.  

Další poloţka v dotazníku zjišťovala, kdy se zaměstnanci dozvěděli o vyhodnocení 

výběrového pohovoru.  

Graf 4.13 Délka čekání na vyhodnocení výběrového pohovoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce zaměstnanců uvedlo, ţe se o vyhodnocení dozvěděli do týdne. Coţ lze 

charakterizovat jako průměrnou dobu. Naopak šest zaměstnanců označilo, ţe se o 

vyhodnocení dozvěděli později, neţ za 14 dní. V tomto případě má organizace velkou rezervu 

a měla by se také zaměřit na zrychlení a celkové zefektivnění předání výsledku výběrového 

pohovoru.  

V následující otázce čtyři zaměstnanci uvedli, ţe pracovní pozice neodpovídala tomu, 

jak jim byla představena během výběrového řízení. Tento problém byl ale vyřešen tím, ţe 

zaměstnanci dále uvedli, ţe přešli od sesterské organizace a tudíţ se výběrový pohovor 

nekonal.  

U otevřené otázky číslo 25 měli zaměstnanci uvést, zda mají návrhy na zlepšení 

výběrového procesu. Jedinou odpovědí zde napsanou bylo informování o tom, ţe se některé 

otázky v personální a odborné části pohovoru opakovaly. Tento problém lze do jisté míry 

vyřešit koordinováním tazatelů v jednotlivých částech výběrového pohovoru a jejich 

vzájemnou komunikací.  

Následující poloţka v dotazníku se ptala na pohlaví respondentů. Z analýzy hodnot 

dotazníků vyšlo najevo, ţe obsazenost technicko-hospodářských pracovníků je vyrovnaná. 

Konkrétně tedy dotazník vyplňovalo 34 ţen a 30 muţů.  
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V 27. otázce dotazovaní označovali jejich věk.  

Graf 4.14 Věk dotazovaných 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanci organizace se pohybovali v celé škále nabízených odpovědí. Lze uvést, 

ţe nejpočetnější skupinou technicko-hospodářských zaměstnanců tvoří ti, ve věku od 26 do 35 

let.  

Naopak v otázce, která se týkala nejvyššího dosaţeného vzdělání, uţ nebyli takto 

rozloţeni. Měli buď střední vzdělání s maturitou, tuto moţnost odpovědi označilo 28 

zaměstnanců, nebo vzdělání vysokoškolské. Tuto moţnost zvolilo 46 dotazovaných. Naopak 

střední vzdělání bez maturity a vyšší odborné vzdělání neoznačil ţádný zaměstnanec.  

Poslední otázka byla zaměřena na to, jak dlouho jiţ zaměstnanci pracují pro tuto 

organizaci. Výsledky byly následující.  
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Graf 4.15 Délka trvání zaměstnání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, ţe jsou zaměstnanci z pohledu doby, po kterou pracují pro organizaci 

relativně rovnoměrně rozloţeni. Má zde zastoupení jednak skupina zaměstnanců, kteří pro 

organizaci pracují méně neţ rok, ale také skupina, která pro organizaci pracuje 11 a více let.  
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5 Návrhy a doporučení 

Výsledky zjištěné na základě dotazníku, jsou rozděleny do dvou částí. První tvoří 

oblast silných stránek a druhou část nazvaná slabé stránky. 

5.1 Silné stránky 

Silnou stránkou organizace je bezesporu vysoce kvalifikované personální oddělení. 

Kladně lze ohodnotit jeho komplexní připravenost na uchazeče o zaměstnání. Všichni 

dotazovaní zaměstnanci, kteří se účastnili výběrového pohovoru, uvedli, ţe jim byly 

představeny všechny osoby, které se jej účastnily. Dále velice kladně hodnotili atmosféru při 

výběrovém personálním pohovoru i připravenost osob, které se jej účastnily. Nebyly jim 

kladeny ţádné diskriminační otázky, coţ lze také hodnotit nanejvýš pozitivně. V průběhu 

výběrového pohovoru byl všem dotazovaným poskytnut dostatečný časový prostor pro jejich 

otázky.  

Nejvíce zaměstnanců se o pracovní pozici dozvědělo z internetových stránek, coţ plně 

odpovídá mnoţství peněţních prostředků, jeţ jsou do tohoto média organizací investovány. 

Osob, které volné pracovní místo nalezly v tisku, bylo málo, konkrétně tři zaměstnanci. Proto 

by bylo vhodné tyto peněţní prostředky investovat raději právě do internetových stránek. 

5.2 Slabé stránky 

Naopak slabou stránku procesu získávání a výběru zaměstnanců lze nalézt v tom, ţe 

organizace dala uchazečům o zaměstnání omezený časový prostor pro jejich připravení se na 

nadcházející výběrový pohovor. 14 zaměstnanců uvedlo, ţe se o výběrovém pohovoru 

dozvědělo méně jak 2 dny dopředu, dalších 16 zaměstnanců se o jeho konání dozvědělo 

v rozmezí 2 aţ 4 dní. Dle mého názoru by organizace měla uchazeče o zaměstnání do 

budoucna informovat minimálně týden před uskutečněním výběrového pohovoru, aby měli 

tito uchazeči dostatečný časový prostor na jeho přípravu. Dalším problémem můţe být i délka 

trvání pohovoru. 14 dotazovaných uvedlo, ţe jejich výběrový personální pohovor trval déle 

neţ 50 minut. V souvislosti s tím, ţe se v jednom dni konal také výběrový odborný pohovor 

lze tuto dobu trvání označit za neúměrně dlouhou.  Uchazeči mohou být po takto dlouhých 

částech pohovoru vyčerpáni a unaveni a výkon, který podají v průběhu výběrového pohovoru 

tak nemusí být stoprocentní. Bylo by vhodné délku trvání jednotlivých částí omezit tak, aby 

doba, kterou uchazeč v rámci výběrového řízení stráví v organizaci, nepřesáhla 80 minut.  



 

V případě výběrového odborného pohovoru byly také označeny odpovědi, které říkaly, 

ţe byla tato část pohovoru strnulá a zdlouhavá. I kdyţ je to obtíţné, měly by si osoby vedoucí 

výběrový odborný pohovor vyčlenit dostatečný časový prostor k tomu, aby se seznámily 

s údaji o uchazečích a tím se zajistila plynulost a návaznost výběrového pohovoru. 

Slabou stránkou pro organizaci můţe být tíţivá situace na trhu pracovních sil, kde se 

nachází velké mnoţství ţadatelů o zaměstnání, ale naopak volných pracovních míst je o 

poznání méně. Tito ţadatelé většinou nemají poţadované vzdělání, dovednosti ani zkušenosti, 

které organizace tolik oceňují. Bylo by tedy vhodné zavést školící programy jiţ pro studenty, 

které by je trénovaly v dovednostech, které organizace poţaduje. Tím by byl zajištěn stálý 

přísun připravených a kvalifikovaných pracovních sil.  

K tomuto účelu existují vzdělávací nebo také trainee programy, které lze 

charakterizovat jako rozvojové a adaptační programy pro studenty posledních ročníků nebo 

pro absolventy vysokých škol. Účastníkům tyto programy poskytují odborný růst a rozvoj. 

V bezprostředním okolí sídla organizace CfD Research, s.r.o. se nacházejí dvě střední školy, 

se kterými by mohla navázat další spolupráci. První z nich je Střední průmyslová škola 

stavební ve Valašském Meziříčí a druhou Střední škola informatiky, elektrotechniky a 

řemesel v Roţnově pod Radhoštěm. Bylo by vhodné oslovit ředitele těchto škol a tím s nimi 

navázat případnou spolupráci. Ta by se týkala studentů posledních ročníků studia. Samotné 

studenty by organizace měla oslovit formou prezentace, která by se uskutečnila v průběhu 

výuky. Organizace by si vyzkoušela znalosti studentů tím, ţe by jim zadala dobrovolný 

projekt, na jehoţ vypracování by měli předem stanovený čas. Na základě výsledků by dále 

vybraným studentům nabídla placenou praxi ve svém sídle. Studenti by byli odměňováni na 

základě Dohody o provedení pracovní činnosti. V dalším kroku by jim byl přidělen mentor, 

který by je seznámil s činností organizace. Po dobu trvání praxe by mentor hodnotil jejich 

připravenost, ctiţádostivost, dovednosti a přístup k práci. Na základě získaných poznatků by 

se vedení organizace dále rozhodlo, kterému studentu by bylo nabídnuto trvalé zaměstnání. 

Takto získaný zaměstnanec by pro organizaci představoval finanční úsporu. Organizace by 

nemusela vynakládat další peněţní prostředky na výběrová řízení. Náklady v rámci 

spolupráce se středními školami by měly hodnotu mzdy mentora a vyplácení finančních 

prostředků studentům na základě Dohody o provedení pracovní činnosti.  

Finanční prostředky na realizaci těchto školících programů by organizace mohla čerpat 

z peněz investovaných do placené inzerce v tisku, která je v dnešní době internetu méně 

potřebná.   

  



 

6 Závěr 

Získávání a výběr zaměstnanců je proces, který se neustále vyvíjí. Lidé pracující na 

personálním oddělení by měli sledovat nové trendy v této problematice a dále je aplikovat 

v rámci organizační kultury.  

V rámci bakalářské práce byl nejdříve popsán proces získávání a výběru zaměstnanců 

z teoretického a poté i z praktického pohledu. Při analyzování tohoto procesu byla vyuţita 

spolupráce vybrané organizace. Na základě dotazníku, který hodnotil spokojenost 

zaměstnanců s výběrovým procesem, byly zjištěny skutečnosti, které se dále posuzovaly. 

Zaměstnanci velmi kladně hodnotili připravenost osob vedoucích výběrový personální 

pohovor, naopak problémovějším byl výběrový odborný pohovor. Zde měli zaměstnanci jisté 

výhrady, ale ţádná takto zjištěná skutečnost nepředstavovala pro organizaci zásadní problém, 

který by bylo nutné okamţitě řešit. Přesto bylo organizaci doporučeno, aby se zaměstnanci, 

kteří vedou výběrové odborné pohovory, lépe připravovali na uchazeče o zaměstnání. Dále 

bylo navrhnuto, aby zaměstnanci, kteří mají na starosti výběrové pohovory, mezi sebou více 

komunikovali a spolupracovali. Tím by se mělo docílit sníţení počtu opakujících se otázek 

v těchto dvou částech pohovoru na minimum. Organizaci byla také doporučena spolupráce se 

středními školami v rámci tzv. trainee programů, jejichţ cílem je získání ověřených a 

kvalifikovaných zaměstnanců. Uskutečněním tohoto programu je organizace schopná ušetřit 

peněţní prostředky, které by jinak musela investovat do adaptace zaměstnanců.  

Pokud chtějí organizace přistupovat k uchazečům o pracovní pozici na profesionální 

úrovni, tak se bez kvalifikovaného a zkušeného personálu neobejdou.   
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