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Příloha č. 1 

Struktura pracovních pozic 

 

  

ZAMĚSTNANCI



 

Příloha č. 2 

Motivační systém  

MOTIVACE



 

Příloha č. 3 

Rozhovor č. 1 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti pracuji od roku 2009 a o informační technologie jsem se 

vždy zajímal. V současné době také studuji obor informatika na vysoké 

škole. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

V době, kdy jsem se o tuto pozici ucházel, jsem byl momentálně 

nezaměstnaný  

a nabídka společnosti byla v dané chvíli jednoznačně nejlukrativnější. 

Navíc to byla také možnost se uplatnit v oboru, kterému rozumím. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

V mém případě byla první část výběrového řízení prováděna personální 

agenturou Manpower s.r.o. Prvně jsem byl kontaktován telefonicky, 

rozhovor prověřil schopnost mluvit anglicky a základní znalosti oblasti IT. 

Poté následoval online test, který byl časově omezen. Na závěr jsem 

absolvoval přímo v budově IBM pohovor s manažerem a poté jsem vyplnil 

znalostní test, na základě kterého mi byl stanoven platový výměr. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

Při výběrovém řízení jsem nabyl spíše dojmu, že společnost až tolik 

uchazečovy schopnosti nehodnotí, pouze základní požadavky k výkonu 

práce, jako jazyková vybavenost a základní rozhled v oblasti IT 

technologií. Pro společnost je tato nenáročnost výběru dostačující, díky 

značné specializaci jednotlivých pracovních pozic, kdy je vykonáván spíše 

úzký okruh aktivit. 

Přemýšlel(a) jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 



 

Myslím, že by se musela změnit celá politika společnosti, kdy by byli 

přijímáni zaměstnanci s větším rozhledem a znalostmi a snížila by se 

přehnaná specializace. Znamenalo by to navýšení platů, ale zároveň by 

dle mého názoru mohla společnost snížit jejich počet potřebný pro 

vykonávání stejné práce. 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich  orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 

Co vím, tak v některých týmech je běžné, že testy znalostí pro uchazeče 

připravují přímo členové týmu. Avšak tím jejich účast ve výběrovém řízení 

víceméně končí. Určitě by to bylo přínosné, otázkou však je, zda by při 

zvýšení náročnosti společnost sehnala potřebné množství zaměstnanců. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Stávající systém mi vyhovuje, znamená jistotu. Pokud člověk pracuje 

dobře  

a jeho snaha je vidět, bývá to ohodnoceno navýšením platu. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Známkovací systém má v praxi tu nevýhodu, že manažer má v podstatě 

nepsaným pravidlem dané, kolik kterých známek může rozdat. Tímto je 

značně zdeformovaná objektivita hodnocení. Myslím, že dostatečně 

informován není. Jsou spíše zvýhodněny typy lidí, které je vidět a slyšet, 

bez ohledu na jejich pracovní nasazení a výkonost. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Myslím, že je běžnou praxí v každé společnosti, že může využít 

momentální situace pro snížení svých nákladů. Nevím, co více bych 

k tomu dodal. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 



 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

Určitě bych to uvítal, ale v současné době při čím dál větším škrcení 

výdajů to nepřipadá v úvahu. Zaměstnanekých výhod a také výdajů na 

vzdělávání rok od roku ubývá. 

  



 

Příloha č. 4 

Rozhovor č. 2 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti působím již čtyři roky. Začínal jsem na prvním levelu na 

command centeru, čili monitorovování serverů, po dvou levelech jsem 

přestoupil do týmu, jehož pracovní náplň je považována jako second level. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

Já jsem vystudoval stavební technologie na VÚT v Brně, ale v tomto oboru 

jsem nikdy nepracoval. Nicméně jsem byl vždy zaměřen spíše technickým 

směrem  

a zaměstnání každý potřebuje. Do společnosti mě přijali i bez větších 

znalostí IT systémů. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

Na první level víceméně tehdy brali každého, kritériem byl pouze pohovor  

s manažerem. Stačilo prokázat znalost angličtiny. Na druhý level jsem pak 

byl přijat díky tomu, že jsem úspěšně dva roky pracoval na nižším stupni 

a získal potřebnou praxi. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

No, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Každý tým v rámci GSDC 

Brno svou práci zvládá, takže asi bude dostačující. Ale rozhodně se nedá 

mluvit  

o náročném výběru. 

Přemýšlel(a) jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 

Já mohu být rád, že je systém takový, jaký je. Díky němu jsem byl do 

společnosti přijat a měl možnost se vše za chodu naučit. 



 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 

Asi ano, ale současný systém již funguje od roku 2001 a bez větších 

komplikací, takže nevidím důvod, proč by jej měla společnost měnit. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Mám radši „své jisté“, proto mi vyhovuje fixní plat. Myslím, že to i přispívá 

k pohodě v týmu. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Samotný systém je dobrý, zvláště při počtech zaměstnanců, které má 

jednotlivý manažer na starost, kdy ani nemá možnost sepisovat nějaká 

rozsáhlejší hodnocení. No, je pravda, že jsem několikrát zažil, že o 

někteřých spolupracovnícíh bylo povědomí dobrého zaměstnance, zatímco 

já jsem viděl,  

že nebyli příliš snaživí. Mají výhodu ti, keří se umí prodat, ale to asi platí 

všude. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Samozřejmě jsme tím byli pobouřeni. Byla to jedna z hlavních 

zaměstnaneckých výhod. Ale na druhou stranu, nikoho společnost 

nepropustila, takže to asi nebylo vyloženě špatné řešení. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

O výhodách zde nemá cenu mluvit, společnost začíná šetřit, aby zvýšila 

svoji konkurenceschopnost v rámci IBM celosvětově. 

 



 

Příloha č. 5 

Rozhovor č. 3 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti působím jeden a půl roku. Mé předchozí zaměstnání bylo 

také ve společnosti, zabývající se IT, konkrétně tvorba databázových 

systémů pro armádní účely. Studoval jsem i několikrát informatiku na 

VÚT, ovšem neúspěšně. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

V bývalém zaměstnání bylo velmi špatné platové ohodnocení a téměř 

žádná možnost platového a kariérního růstu. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

Výběr prováděla přímo společnost IBM, má předchozí praxe a znalost 

angličtiny byly dostačujícím faktorem. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

Určitě jej nepovažuji za dostatečný, ale to by byla debata na delší dobu.  

Je to věc společnosti. 

Přemýšlel(a)  jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 

Nepřemýšlel jsem nad tím, ale já osobně bych zúžil pomyslná oka ve 

výběrovém sítu. 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich  orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 



 

Já bych to přivítal, protože by pak nebyli přijímani někteří lidé, kteří dle 

mě na svou práci příliš nestačí a já to pak za ně musím řešit. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Současná situace mi vyhovuje. Nezlobte se, ale příliš se nechci bavit o 

penězích. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Mám pocit, že já jsem tímto systémem byl několikrát poškozen, protože 

kolegové, kteří měli lepší vztahy s nadřízenými jenom proto, že zde 

pracovali déle, dostali často lepší hodnocení. Ale na druhou stranu, nevím, 

jaký jiný systém by společnost měla používat. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Nezlobte se, ale na tuto otázku radši nebudu odpovídat. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

Uvítal bych to, kdyby to bylo reálné. Ale to je opět debata, do které bych 

se radši nechtěl pouštět. 

 

  

 


