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ABSTRAKT 

 

V diplomové práci je analyzován proces výběru zaměstnanců v podniku Slévárny Třinec, a.s. 

Přestoţe je v dnešní době vysoká nezaměstnanost, uchazečů v potřebné kvalifikaci o volná 

místa není mnoho a proto slévárna úbytky pracovníků realizuje operativně nákupem pracovní 

síly přes agentury. Slévárny se rovněţ potýkají s problémem vysoké fluktuace zaměstnanců. 

Úvodní část práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců, jak je popsán 

v odborné literatuře. Druhá část práce pak zachycuje konkrétní problémy, se kterými se 

Slévárny potýkají. Je popsána problematika výběru kmenových i agenturních zaměstnanců  

a důvody vysoké fluktuace. Pozornost je dále zaměřena na návrhy, jak situaci optimalizovat.  

 

Klíčová slova 

Pracovní místo, získávání a fluktuace zaměstnanců. 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis analyzes the process of selecting employees in the company Slévárny Třinec, a. s. 

Although today is high uneployment, the company feels the lack of applicants with required 

skills for job vacancies. Therefore, the company Slévárny reacts flexibly to the losses of 

workers by purchasing employees through employment agencies.This company also faces the 

problem of high staff turnover. The introductory part of the thesis examines the process of 

recruitment and selection of workers, as described in the literature. The second part of this 

thesis reflects the particular problems that the company Slévárny has to deal with. It describes 

the problem of selection of tribal and agency staff and the reasons for high turnover. Attention 

is also focused on proposals to optimize the situation. 

 

Key words 

Job, recruitment and staff turnover. 
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ÚVOD 

Kaţdá společnost je závislá na lidech, protoţe právě prostřednictvím nich dosahují 

firmy svých cílů. Jednou z aktivit řízení lidských zdrojů je výběr nových zaměstnanců. Pro 

tento účel je nejdůleţitější získání co nejvíce informací o potencionálním zájemci o místo  

a vyhodnotit jeho znalostí a zkušeností v porovnání s ostatními uchazeči. 

Přestoţe je v dnešní době vysoká nezaměstnanost, uchazečů o volná místa, kteří by 

měli pro průmyslové podniky potřebnou kvalifikaci, není mnoho. Proto Slévárny Třinec, a.s., 

jejíţ problémy s odchody zaměstnanců tato diplomová práce řeší, úbytky pracovníků realizuje 

operativně nákupem pracovní síly přes agentury. Jelikoţ fluktuace zaměstnanců firmu velmi 

trápí, rozhodla jsem se svou diplomovou práci zaměřit na zjištění, kde problém vzniká  

a navrhnout opatření ke zlepšení. Pozornost je zaměřena na celý proces získávání a výběru 

zaměstnanců. 

V úvodních třech kapitolách budou vysvětleny zásady a principy těchto zmíněných 

teoretických východisek. V druhé části pak tato teoretická východiska budou aplikována na 

problém a jeho řešení v podniku Slévárny. Cíl diplomové práce bude naplněn v praktické 

části, která bude analyzovat současný proces výběru zaměstnanců ve vybraném podniku. Na 

základě této analýzy budou doporučeny úpravy tohoto procesu a odhadnuty efekty jejich 

implementace zejména v oblasti fluktuace zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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1. PRACOVNÍ MÍSTO 

 

Veškeré úvahy o kompetentnosti pracovníků v organizaci se odvíjejí od úkolů, které 

jsou na ně kladeny a tyto úkoly jsou vymezeny pracovním místem. Pracovní místo je 

definováno organizační strukturou a popisem práce. Organizační struktura určuje postavení 

pracovníka v systému nadřízenosti a podřízenosti. Organizační struktura je pouhé schéma, 

které uplatňuje obsahem organizační řád. Ten stanoví činnosti jednotlivých útvarů organizace 

a vzájemné vazby těchto činností. Organizační řád je pak konkretizován pro jednotlivé 

zaměstnance v popisech práce. Popis práce pak vymezuje povinnosti spojené s funkcí 

zaměstnance. Popisy práce obsahují: 

 stanovení útvaru, funkce (pracovního místa), nadřízeného a osob, které tyto funkce 

zastávají, 

 cíle této funkce, 

 odpovědnosti a pravomoci, 

 operační prostor (kteří pracovníci, útvary nebo externisté vstupují do činnosti  

a kam vystupují výsledky činnosti), 

 poţadavky na vzdělání, praxi, 

 kompetence (znalosti, schopnosti, dovednosti), příp. profil pracovního místa, který 

vyjadřuje stupeň  poţadované kompetence (např. komunikace v angličtině). [7] 

V různých typech organizačních struktur je však pracovní místo pojato odlišně: 

Byrokratická organizační struktura se vyznačuje jasně a přesně definovanou dělbou 

činnosti útvarů a odpovědnostmi zaměstnanců. 

 Má řadu výhod: 

 kaţdému zaměstnanci je přesně jasná jeho odpovědnost a pravomoc, jasný je také 

prostor vymezený jiným pracovníkům, 

 nedochází ke konfliktům a střetům z důvodů odpovědnosti, 

 existuje mnoţství předpisů, které řeší kaţdou nejasnost. 
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Mezi nevýhody patří: 

 slabá schopnost reagovat na změny, obtíţné vyrovnávání s novými úkoly, 

 neochota zaměstnanců přijmout úkol, který nemají přesně definovaný v pracovní 

náplni. 

Byrokratická struktura je optimální ve velkých organizacích a tam, kde jde o hladký  

a přesný chod určitého mechanismu. 

Organická struktura dává značnou volnost v popisech pracovních míst. Pracovní 

odpovědnost je definována obecně. Její výhodou je: 

 pruţná reakce a snadné zvládnutí změn, 

 silná motivace k dosahování firemních cílů, 

 ochota pracovníků ke spolupráci. 

Nejasné odpovědnosti pracovníků však mohou být zdrojem konfliktů. 

Organické struktury jsou vhodné pro firmy, zaměřené na dosahování výkonů, zejm. 

výrobní podniky. [18]  

1.1 Rozšiřování a obohacování práce 

Snaha organizací upravovat lidem práci tak, aby se jim líbila, se nazývá humanizace 

práce. Základní ideje pocházejí z Hawthornských studií, provedených ve 20. letech 20. století. 

Toto hnutí se však výrazně rozšířilo teprve v 50. letech 20. století, kdy firmy začaly usilovat  

o širší zavedení principů humanizace práce do výroby. 

Dva hlavní postupy humanizace práce jsou rozšíření práce a obohacení práce. 

Rozšíření práce znamená, ţe nudná, jednotvárná činnost je doplněna o další, odlišné aktivity. 

Jsou to však vesměs činnosti, které zůstávají na stejné úrovni, jsou zhruba stejně náročné jako 

práce původní – jde tedy o posun horizontální. [7] 

Obohacení práce spočívá v doplnění pracovní náplně o činnosti odpovědnější  

a náročnější. Tím zaměstnanec, který se cítil nevyuţitý u příliš jednoduché práce, pocítí 

uspokojení nad kvalitní změnou v pracovní náplni a bude mít moţnost realizovat svůj 

potenciál. Inţenýr na mechanizaci, který snadno zvládá administrativní úkony, spojené 

s distribucí strojů, můţe pociťovat nedostatečné vyuţití svých intelektových schopností. 

Protoţe má kladný vztah k výpočetní technice můţe být zařazen do týmu, který se zabývá 
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zpracováním automatizovaného  informačního systému mechanizace. Ve vyšší formě 

známého obohacení práce dosaţení kontroly pracovníka nad jeho vlastní prací a plánování 

této práce. [7] 

1.2 Kompetence a profily pracovních míst 

Nároky, kladené na pracovní místa, jsou nazývány kompetencemi. Kompetence je tedy 

schopnost vykonávat a úspěšně zvládat určitou profesi nebo funkci. Kompetence se dělí na: 

základní kompetence – mají charakter postojů, vlastností nebo dovedností           

(komunikace, orientace na zákazníka, spolehlivost), týkají se obvykle všech pracovníků 

organizace, 

průřezová kompetence – znalosti nebo dovednosti, které jsou vyţadovány od většiny 

pracovníků (cizí jazyk, práce s počítačem), 

speciální kompetence – odborné znalosti nebo dovednosti, výhradně pro určitou funkci nebo 

pracovní místo (marketing, svařování …). [7] 

Základní a průřezové kompetence stanovuje vedení firmy. Speciální kompetence 

určuje vedoucí odborných jednotek. Různá místa kladou různé nároky na jednotlivé 

kompetence. Pro jednotlivá pracovní místa  lze stanovit poţadovanou úroveň kompetencí 

pomocí stupnice (např. A-B-C-D, kde A znamená mimořádně silný poţadavek). Vznikají tak 

profily pracovních míst. Profily pracovních míst jsou základem, na kterém lze budovat 

subsystémy v řízení lidských zdrojů: 

1. hodnocení pracovníků – skutečná úroveň pracovníka je srovnávána s poţadavky 

na jeho pracovní místo, 

2. hodnocení práce, stanovení tarifů – obodováním poţadavků (D=0, C=1) 

 a bodovým součtem můţeme zjistit náročnost jednotlivých pozic a z této 

náročnosti lze odvozovat zařazení do tříd, případně předělování zaměstnaneckých 

výhod atd.; 

3. výběr zaměstnanců – uchazeče o práci lze při výběrovém řízení srovnávat 

s poţadavky na obsazované pracovní místo, 

4. osobní rozvoj, vzdělávání – nedostatečné plnění poţadavků v určité kompetenci 

se stává podnětem pro rozvojové aktivity a plánování vzdělávání, 

5. plánování kariéry – profil plánovaného místa ukazuje, kterým  směrem se má 

perspektivní pracovník rozvíjet. 
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Profily pracovního místa jsou stanovovány analýzou práce. Analýza pracovního místa je 

systematický postup, který slouţí k získávání podrobných a objektivních informací o práci, 

úkolu nebo funkci. [18] 

Řadu metod analýzy pracovního místa lze rozdělit do dvou typů: 

a) analýza místa (profese) orientovanou na činnost, která se zabývá tím, jaké aktivity 

 a v jakém rozsahu pracovník v profesi vykonává (plánování, analyzování, vyhodnocování 

atd.) slouţí zejména pro účely organizace práce, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. 

b) analýza nároku místa orientovanou na pracovníka, která se zaměřuje na poţadavky, je 

vyuţívána zejména pro hodnocení, výběr pracovníků, personální rozvoj, vzdělávání a řízení 

kariéry. 

Analýza práce pouţívá různých technik – pohovorů s experty, skupinové diskuse, 

pozorování, rozborů výsledku práce a některých specializovaných postupů. [7]        

 

Plánování pracovních sil 

Stanovení optimálního počtu pracovníků – ať uţ celkově v organizaci, v její divizi, či 

v určité profesi – vychází ze strategie. Východiskem pro určení potřeby lidských zdrojů se 

mohou stát prediktory. Prediktorem mohou být: 

 počet vyrobených kusů výrobku, 

 finanční objem výstavby, 

 objem prodeje, 

 počet ţáků apod. 

Prediktor musí mít přímý vztah k podstatě činnosti. 

 Při plánování pracovních sil lze postupovat exaktně. Ne vţdycky je však moţné 

předvídat všechny vlivy trhu práce a ekonomické situace proto zůstává cit pro 

realitu a intuice jedním z důleţitých nástrojů plánování. Rozlišování míst pro 

pracovníky funkčně flexibilní a míst flexibilních co do počtu umoţní překonání 

výkyvů a nejistoty v plánování pracovních sil. [1]           
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2. ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Získávání zaměstnanců organizací začíná zjištěním potřeby obsadit pracovní 

místo nebo skupinu míst. Následuje stanovení poţadavků na zaměstnance a určení 

náborových kanálů. Vhodný kanál se volí podle mnoţství obsazovaných míst, jejich 

charakteru a moţností organizace: 

1. Inzerce v denním tisku, odborných periodikách, na vývěskách umoţňuje 

oslovení nejširšího okruhu zájemců. Existují i specializované tiskoviny – 

např. příloha Hospodářských novin. Podobné přílohy mají i další deníky  

a existují i samostatné časopisy, zaměřené na náborovou inzerci. Je třeba 

pečlivě zváţit, kterých novin bude pouţito, protoţe různé tiskoviny se 

obracejí k různým druhům čtenářů. Cena inzerce je relativně dosti vysoká      

a opakované publikování inzerátu můţe náklady na náborovou kampaň 

značně zvýšit. 

2. Úřad práce eviduje zájemce o zaměstnání a nezaměstnané pracovníky.  

Jde o dosti bohatý zdroj, nicméně zřídka zde objevíme uchazeče 

v úzkoprofilových profesích. 

3. Vlastní zaměstnanci organizace mohou provádět nábor mezi svými známými 

nebo jako placení náboráři v regionu. Výhoda takového náboru spočívá 

v jisté odpovědnosti pracovníka za toho, koho doporučil. 

4. Školy jsou jedním z největších zdrojů nových pracovníků. Velká část 

organizací má na školách kontakty a spolupracuje s nimi za oboustranně 

výhodných podmínek – školy doporučují nejschopnější studenty a organizace 

poskytují jistotu podmínek a odborného růstu. 

5. Personální agentury: existuje celá řada takových sluţeb pro obsazování 

pracovních míst na všech úrovních, od nekvalifikovaných dělníků aţ po 

vedoucí pozice, stejně jako nejrůznější doba, na kterou jsou pracovní místa 

nabízena: od několikahodinové práce na jediný den pro čistě přechodné 

zaměstnání, aţ po pracovní dohody uzavírané na několik let. Personální 

agentury obstarávají celý průběh náborové kampaně za klienta – prezentují  

inzeráty, zvou uchazeče a dělají s nimi pohovory. Tyto firmy obvykle mají 

svou vlastní databázi zájemců o zaměstnání, ze které pak nabízejí vhodné 
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typy organizacím. Jindy zapůjčují firmám flexibilní skupiny pracovníků 

k pokrytí výpadků. 

6. Headhunting „Lovci hlav“ vyhledávají mimořádně nadané vedoucí 

pracovníky a snaţí se je odlákat z dosavadního zaměstnání ke svým 

klientům. Tím se zvyšuje dynamika trhu práce a usnadňuje se přirozené 

spojení mezi výkonnými jedinci a perspektivními firmami. 

7. Seznam jmen a adres lidí, kteří se při hledání pracovního místa obrátili na 

organizaci, nebo kteří byli dříve neúspěšnými, ale vhodnými uchazeči a údaje 

si organizace ponechala pro tento účel. [3] 

 

2.1 Pravidla pro získávání zaměstnanců 

Ačkoliv jednotlivé podniky mohou mít dosti odlišnou politiku získávání 

zaměstnanců, má se v zemích s rozvinutou trţní ekonomikou za to, ţe by pro kaţdý 

podnik měla platit následující pravidla: 

 

 

 Podnik by měl informovat o všech volných pracovních místech nejprve 

vlastní zaměstnance a teprve pak, není-li moţné pokrýt některá volná místa 

z vnitřních zdrojů, inzerovat mimo podnik. 

 Pokud podnik oslovuje vnější zdroje pracovních sil, měl by vţdy vystupovat 

neanonymně. 

 Podnik by se měl postarat o to, aby kaţdý uchazeč o zaměstnání byl předem 

informován o základních charakteristikách voleného pracovního místa, jeho 

poţadavcích na pracovní schopnosti zaměstnance i o základních pracovních 

podmínkách spojených s tímto místem. 

 Podnik by se měl zároveň postarat o to, aby kaţdý uchazeč byl průběţně 

informován o tom, jaká je jeho situace pokud se týká moţnosti získání 

pracovního místa, v jakém stádiu se proces získávání a výběru nachází. 

Podnik by měl ostatně v kaţdém případě po obdrţení nabídky neodkladně 

uchazeči písemně potvrdit příjem nabídky, poděkovat mu za ni a sdělit mu 

hrubý časový plán, podle něhoţ bude proces získávání a výběru zaměstnanců 
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probíhat a kdy tedy je moţné očekávat další kontakty s uchazečem, 

popřípadě konečné rozhodnutí. 

 Podnik by se měl snaţit získat moţné uchazeče jen na základě jejich 

schopnosti vykonávat poţadovanou práci. 

 Podnik by v ţádném případě neměl vědomě přehánět nebo klamat při 

inzerování volných míst, ani v náborových tiskovinách, neměl by slibovat to, 

co nemůţe či nechce splnit. 

 Podnik by neměl diskriminovat potenciální uchazeče na základě jejich 

pohlaví, věku, barvy pleti, náboţenství, politických názorů a podobně. [1]   

2.2 Nástroje k usnadnění získávání zaměstnanců 

Zatím se při získávání zaměstnanců vyplácí pouţívat nabídky vyšší mzdy či 

platu, mnohé uchazeče přiláká i nabídka některých zaměstnaneckých výhod. Je nutné si 

všimnout akceptování péče o zaměstnance, intenzivní snahy o zvyšování uspokojení 

zaměstnanců s vykonávanou prací, zlepšování vztahů mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem, zlepšování pracovních a mezilidských vztahů na pracovišti, 

vytváření jasné perspektivy personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců. Jestliţe se 

zamyslím nad výše uvedenými body, pak ke zvýšení pracovní atraktivity organizace, 

a tedy ke zvýšení efektivnosti získávání zaměstnanců, můţe přispět: 

a) Náleţitá péče o pracovní podmínky, tj. péče o pracovní prostředí včetně jeho 

estetické stránky, odstraňování obtíţné a rizikové práce, rozšiřování 

moţností pro individuální pracovní dobu a pracovní reţim. V našich 

podmínkách je třeba si uvědomit neatraktivnost práce o víkendu či práce na 

směny a to bez ohledu na mzdové zvýhodnění. 

b) Náleţitá péče o sociálně-hygienické podmínky práce, neustálé zlepšování 

péče o pohodlí zaměstnanců, ať uţ se jedná o stravování, šatny, umývárny, 

záchody, odpočívárny nebo i parkoviště či prosté udrţování pořádku 

v prostorách podniku. 

c) Péče o sociální rozvoj zaměstnanců, včetně péče o jejich ţivotní podmínky. 

Bydlení, rekreace, zařízení pro aktivity volného času, péče o děti 

zaměstnanců, půjčky, podnikové penze apod. 
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d) Zlepšování mezilidských vztahů a sociálního klimatu v organizaci. Je třeba 

zdůraznit, ţe sociální klima a mezilidské vztahy na pracovišti i v organizaci 

výrazně ovlivňují spravedlnost odměňování zaměstnanců. Ta patří právě do 

oblasti slušného zacházení se zaměstnanci a je mnohdy důleţitější neţ 

úroveň odměňování a lidé jsou na ní velmi citliví. 

e) Péče o personální rozvoj zaměstnanců. Je pochopitelné, ţe kaţdého 

potencionálního uchazeče zajímá, jaké jsou jeho pracovní perspektivy, 

moţnost kariéry v organizaci, co organizace udělá pro rozvoj jeho 

zaměstnanců zanedbávají, které nevěnují patřičnou pozornost vytváření 

příleţitostí pro pracovní kariéru, v nichţ perspektivy funkčního postupu jsou 

neurčité a mlhavé, nejsou pochopitelně příliš atraktivní, zejména pak pro 

dynamické, cílevědomé typy lidí, manaţerské typy v pravém slova smyslu. 

f) Péče o vzdělávání zaměstnanců. Je nejpouţívanějším nástrojem zvyšující 

pracovní atraktivitu organizace a tedy úspěšnost získávání zaměstnanců. 

Povzbuzuje nedostatečně odborně připravené potenciální uchazeče k odezvě 

na nabídku zaměstnání, na druhé straně dává veřejnosti na vědomí, ţe svým 

zaměstnancům nabízí perspektivu i v případě, ţe jejich stávající kvalifikaci 

jiţ nebude potřebovat. 

g) Význam organizace, její úspěšnost a perspektivy ovlivňuje rovněţ odezvu na 

nabídku zaměstnání. 

h) Serióznost ve vztahu k zákazníkům a etika podnikání. Pověst organizace 

ovlivňují nejen vztahy k zaměstnancům, ale i serióznost ve vztahu 

k zákazníkům.[1]
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3.  VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

3.1 Postup výběru 

Pro praktickou organizaci výběrového řízení je ţádoucí dodrţovat určitý postup 

bez ohledu na to, zda výběr provádí organizace sama, nebo zda si na tuto práci pozvala 

odbornou firmu: 

3.1.1 Popis volných míst 

Pomocí aktualizovaného a přesného popisu práce a vyplněné ţádosti o přijetí 

můţe mít osoba provádějící přijímání zaměstnanců dostatečné informace k tomu, aby 

uskutečnila přijímací řízení. Mohou však chybět některé informace, a to zejména ty, 

které se týkají konkrétního útvaru, profesní perspektivy a organizace samotné. Pokud 

tyto informace nejsou víceméně běţné, mohou se uvést v písemné formě ve specifikaci 

volných míst. Zde bude uvedeno: 

 Stručná náplň práce nabízeného místa. 

 Podrobnosti k programu školení, které bude třeba absolvovat. 

 Podrobnosti k očekávané profesní kariéře. 

 Další podrobné informace týkající se organizace, útvaru atd. 

 Zvláštní poţadavky v souvislosti s přijímáním. [3] 

3.1.2 Specifikace vychází z jiţ existujícího popisu pracovního místa. Je prvním krokem, 

který následuje v okamţiku, kdy vzniká volné místo. Specifikace poţadavků na 

pracovníka, známá rovněţ jako specifikace pracovního místa, specifikace získávání 

nebo personální specifikace, definuje kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti poţadované 

od drţitele daného pracovního místa a také jakékoliv další nezbytné informace  

o zvláštních poţadavcích pracovního místa, jako je fyzická kondice, neobvyklá pracovní 

doba nebo sluţební cesty a pobyt mimo bydliště pracovníka. Rovněţ stanovuje nebo 

odkazuje na pracovní podmínky, jako je mzda nebo plat, zaměstnanecké výhody, 

pracovní doba a dovolená viz. popis pracovního místa. [2] 
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Sedmibodový model specifikace pracovního místa 

 Fyzické vlastnosti – zdraví, tělesná stavba, vzhled, drţení těla a mluva. 

 Vědomosti – vzdělání, kvalifikace, zkušenosti. 

 Všeobecná inteligence – základní intelektuální schopnosti. 

 Zvláštní schopnosti – mechanické, manuální zručnost, obratnost  

v pouţívání slov nebo čísel. 

 Zájmy – intelektuální, praktické, tvůrčí, sportovní, společenské a umělecké 

aktivity. 

 Dispozice (sklony) – přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, 

vytrvalost, sklon k závislosti, spoléhání na sebe sama. 

 Okolnosti – soukromí, rodina, povolání a zaměstnání členu rodiny. 

Pětistupňový model specifikace pracovního místa 

 Vliv na ostatní – tělesnou stavbou, vzhledem, mluvou a způsoby. 

 Získaná kvalifikace – vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti. 

 Vrozené schopnosti – přirozená rychlost chápání a schopnost učit se. 

 Motivace – osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli jít, úspěšnost  

v jejich dosahování. 

 Emocionální ustrojení – citová stabilita, schopnost překonávat stres  

a schopnost vycházet s lidmi. [2] 

Určení lidských zdrojů je zváţení, zda je pro dané pracovní místo vhodné vyuţít 

některého ze stávajících zaměstnanců organizace. Pokud organizace není 

o kompetentnosti těchto lidí zcela přesvědčena, zve externí zájemce – prostřednictvím 

inzerce, osobních kontaktů nebo jinými způsoby. Specifikace a popis je dostatečným 

zdrojem informací pro inzerát nebo ústní sdělení. Organizace si obvykle vyţádá 

ţivotopisy nebo případně i jiné materiály. [7] 

3.1.3 Stanovení kriterií výběru. Zde jiţ nestačí jen obecné informace ze 

specifikace k rozlišení mezi jednotlivými uchazeči, kteří plní poţadovaná kriteria, musí 

být přesnější. Ke stanovení kriterií poslouţí profil funkce. Přesná a dobře připravená 
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analýza kompetencí rozliší důleţité poţadavky od těch, které nemají význam a vlastní 

výběr ztěţují. 

Volba vhodných metod. Profil funkce určuje znalosti, schopnosti, vlastnosti 

osobnosti, které jsou velmi důleţité pro profesionální úspěch. Z popisu se odvozují 

metody, kterými se budou jednotlivé kompetence zkoumat ( testy, otázky, atd.). [2] 

Realizace výběru. V této fázi je třeba provést třídění uchazečů.  

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

ţádostí uchazečů, následují typické kroky,  třídění uchazečů, které mají následující 

pořadí: 

 Pořídí se seznam uchazečů podle standardního formuláře. 

      Kaţdému uchazeči se pošle standardní písemné poděkování, a to aniţ by 

bylo učiněno jakékoliv rozhodnutí o pozvání k pohovoru nebo odmítnutí. 

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

zajišťuje, aby všichni uchazeči, mohli být zvaţováni na základě stejného 

podkladového materiálu. Často je totiţ velmi obtíţné vyznat se v často 

špatně napsaných ţivotopisech. Mnohé podniky však pro získávání 

pracovníků aby ušetřili čas a výdaje dávají přednost rozhodování bez pouţití 

dotazníků všude tam kde je zcela jasné, zda uchazeč vyhovuje či nevyhovuje 

poţadavkům. 

      Uchazeči se porovnávají s klíčovými kritérii specifikace pracovního místa.    

A jsou tříděni nejprve do tří kategorií: přijatelní, na hranici přijatelnosti               

a nevyhovující. 

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

velký soubor uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru. Tuto práci zajišťuje 

personalista a především manaţer bezprostředně nadřízený obsazovanému 

pracovnímu místu. Ideální počet uchazečů v tomto souboru by měl být něco 

mezi čtyřmi a osmi. Méně neţ čtyři umoţňují relativně malou volbu. Více 

neţ osm uchazečů znamená příliš mnoho času vynaloţeného na pohovory 

a existuje nebezpečí nepřehlednosti, a tedy sniţuje se efektivnost 

rozhodování. 
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      Sestaví se program pohovoru. Čas, který se věnuje kaţdému pohovoru, bude 

záviset na sloţitosti a náročnosti práce na pracovním místě. V případě dosti 

rutinní práce by mělo stačit třicet minut. Vyšší vedoucí funkci je však třeba 

věnovat pohovoru hodinu i více. Doporučuje se nezařazovat příliš mnoho 

pohovorů do jednoho dne a to z hlediska ztráty energie a pozornosti, kdy 

dochází k tomu, ţe uchazeč není posuzován spravedlivě a dobře. Doporučuje 

se rovněţ ponechat si mezi jednotlivými pohovory asi patnáct minut, na 

zapsání poznámek a připravení se na následující pohovor. 

 Uchazeči jsou zváni k pohovoru standardním dopisem.V této fázi by měli 

vyplnit podnikový dotazník pokud tak jiţ neučinili. 

      V závěrečném kroku se znova prochází soubor přijatelných uchazečů                 

a uchazečů na hranici přijatelnosti a rozhoduje se, zda by se neměli zařadit 

do rezervy. Poté je těmto uchazečům zaslán takzvaný rezervační dopis, 

ostatním se pak pošle standardní odmítavý dopis. [2] 

3.1.4 Posuzování uchazeče 

 Smyslem výběru je vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. Proto je klíčovým 

problémem posouzení míry vhodnosti kaţdého uchazeče a porovnání povahy 

pracovního místa se zjištěnými charakteristikami uchazeče. Dříve, neţli se přistoupí  

k vlastnímu výběru zaměstnance, musí se vyřešit několik problémů: 

 Přesně stanovit kritéria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě               

(poţadovaný výkon, mnoţství, kvalita, norma, efektivnost včasnost plnění úkolu), ale         

i pracovní chování. [2] 

  Při řešení tohoto problému pomáhá dobře zpracovaný popis pracovního místa, 

který nám poskytuje návod, jak má být úspěšnost práce na daném pracovním místě 

posouzena. Je zapotřebí rovněţ stanovit faktory pouţívané k předvídání úspěšného 

výkonu práce. Těmito faktory jsou např. vzdělání, kvalifikace, výsledky testů, dosavadní 

praxe uchazeče, reference z předešlých pracovních míst uchazeče, lékařská prohlídka, 

pohlaví, věk, fyzický zjev apod. [2] 

  V tomto případě napomáhá dobře zpracovaná specifikace pracovního místa. Je 

třeba vyřešit problém získávání objektivních, podrobných, věrohodných a pro podnik 
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potřebných informací o uchazeči. Tyto informace musí poskytovat odpovědi na dvě 

základní otázky, které si podnik klade:  

Můţe uchazeč vykonávat příslušnou práci? Chce ji vůbec vykonávat? Tyto otázky se 

týkají  vzdělání, praxe, dovednosti a znalostí, inteligence, kvalifikace apod.  

Druhá otázka pak zkoumá, zda bude mít uchazeč pozitivní vztah k dané práci, postihuje 

míru jeho pracovitosti, zájmy a pracovní a ţivotní cíle. Na obě tyto otázky musí podnik 

získat kladnou odpověď. V opačném případě je uchazeč pro podnik nepřijatelný. 

Sebelepší stanovení kriterií však ještě nezajišťuje úspěšný výběr, ten závisí na kvalitě 

informací o uchazeči.Tuto skutečnost je třeba mít na paměti jiţ během procesu 

získávaní, především pak při volbě dokumentů poţadovaných od uchazeče, při 

konstrukci dotazníků či formulování poţadavků na další předkládané dokumenty. 

Mnoho také závisí na pečlivosti při zpracování referencí a jiných materiálů, které 

hodnotí pracovní výkon uchazeče na předchozích pracovištích. [2] 

 Při realizaci výběru se stanoví termín výběru a připraví se časový plán. 

Následuje pozvání uchazečů a uskutečnění celé akce. Pouţijí se vybrané výběrové 

metody. Mezi nejznámější metody výběru patří: 

 životopis 

 dotazník 

 Dotazníky se pouţívají jako prostředek k získávání informací o uchazeči. 

Poskytují strukturovanou základnu pro třídění uchazečů, kteří by měli být pozváni              

k pohovoru a dalším výběrovým procedurám, pro samotný výběrový pohovor a pro 

následné činnosti související s nabídkou zaměstnání a zaloţením osobní evidence 

přijatého pracovníka. [2] 

Elektronické životopisy 

 Počítače mohou číst ţivotopisy pomocí scanneru a pak je konvertovat do 

základního textového formátu. Systém umělé inteligence čte texty a vybírá klíčové 

údaje, jako jsou základní osobní údaje, kvalifikace, školní vzdělání, dosavadní 

zaměstnavatelé, pracovní funkce a další potřebné údaje. Pak se zvolí třídící znaky či 

kriteria, která odráţejí bezpodmínečně nutné poţadavky. Přitom se preferují poţadavky, 

jako je kvalifikace, podniky, ve kterých uchazeč pracoval, a pracovní místa, která 
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zastával. Systém provádí analýzu ţivotopisů podle těchto kriterií, vytváří seznam 

uchazečů, kteří vyhovují všem bezpodmínečně nutným poţadavkům, a vytváří i pořadí 

uchazečů podle počtu poţadavků, které splňují. Počítač  v podstatě hledá tatáţ klíčová 

slova jako člověk zabývající se získáváním a výběrem zaměstnanců, dělá to však 

systematičtěji a rychleji a můţe kombinovat různé kategorie dovednosti uchazeče. [2] 

Biodata 

 Jsou to určité detaily ţivotopisných údajů korespondující s kriterii výběru 

pracovníků (tzn. ţe se vztahují ke stanoveným kriteriím kvalifikace a praxe, 

signalizujícím, ţe jedinci jsou pravděpodobně vhodní). Tyto detaily jsou objektivním 

způsobem bodovány pomocí dosavadní úspěšnosti uchazeče se předpovídá jeho budoucí 

chování. [2] 

 Jednotlivé poloţky biodat tvoří demografické znaky (pohlaví, věk, rodinný stav), 

vzdělání, odborná kvalifikace, dosavadní zaměstnání a pracovní zkušenosti, 

mimopracovní funkce, aktivity volného času a motivace týkající se kariéry a práce. Tyto 

poloţky jsou váţeny podle svého relativního významu, který mají jako prediktory 

budoucího pracovního výkonu, a kaţdé je přidělena určitá škála bodů. Tzv. biodatový 

dotazník (v podstatě detailní dotazník pro uchazeče) poskytuje informace o kaţdé 

poloţce, která je pak obodována. [2] 

 Biodata jsou nejuţitečnější v případech, kdy se na omezené mnoţství pracovních 

míst hlásí velké mnoţství uchazečů. Mezní bodové skóre pak můţe být stanoveno na 

základě předchozích zkušeností. Tato skóre bude ukazovat, kdo je přijatelný pro další 

fáze výběrového procesu a kdo by měl být odmítnut, ale dovolují drţet si některé 

uchazeče v rezervě do té doby, dokud nebude poté, co první dávka uchazečů projde 

výběrem, stanovena definitivní mezní hodnota skóre. [2] 

 Kriteria a prediktory biodat se vybírají na základě analýzy pracovního místa 

poskytující seznam potřebných schopností. Validita poloţek biodat jako prediktorů            

a váhy těmto poloţkám přidělené se stanovují na základě analyzování biodat 

existujících zaměstnanců, kteří jsou seskupeni jednak do skupin vysoce výkonných 

zaměstnanců a jednak do skupiny málo výkonných zaměstnanců. Biodatové dotazníky  

a systémy bodování se obvykle připravují pro konkrétní pracovní místo v organizaci. 
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Jejich validita je srovnatelná s ostatními metodami výběru zaměstnanců, ale musejí být 

pečlivě připraveny a ověřeny a jsou pouţitelné jen v případech, kdy je třeba vytřídit  

a posoudit velká mnoţství uchazečů. Jsou to všechny informace, které se vztahují  

k minulosti uchazeče. Jejich pouţití vychází z předpokladu, ţe minulé chování 

předpovídá chování pracovníka v budoucnosti. Ten, kdo v minulosti často měnil 

zaměstnání, pravděpodobně opustí i zaměstnání nové. Práce s těmito daty vychází ze 

statistiky. Biografické údaje se dělí do tří skupin: 

 původ ( bydliště, rodiče, typ absolvovaných škol), 

 zaměření ( zájmy, hodnoty, potřeby, které se projevují při práci, 

způsobem trávení volného času atd.), 

      výkon ( školní prospěch, pracovní výsledky, dosaţené postavení). 

[2] 

Grafologie 

 Lze ji definovat jako zkoumání sociální strukturu lidské bytosti prostřednictvím 

jejího rukopisu. Smyslem je pouţití grafologie při výběru zaměstnanců na základě 

uchazečova rukopisu si učinit závěry o jeho osobnosti a na této základně předpovídat 

jeho budoucí pracovní výkon. [2] 

 

3.2 Použití testů při výběru zaměstnanců 

 Testy budou uţitečné, jestliţe se pouţijí jako jedna část výběrové procedury pro 

zaměstnání, která vyţaduje velká mnoţství uchazečů a kdy není moţné se zcela 

spolehnout na výsledky šetření a zkoušek či informace o předchozích zkouškách jako 

východisko pro předvídání budoucích pracovních výkonů. V těchto případech je 

hospodárné pouţít testy. Testy inteligence mohou být uţitečné, kdyţ je inteligence 

klíčovým faktorem, ale neexistuje ţádná jiná spolehlivá metoda, jak ji měřit. Občas se 

pouţívá k vyloučení uchazečů, kteří jsou pro danou práci příliš inteligentní, jako je 

pouţít jako záruky minimální úrovně inteligence. [2] 

 Testy schopností jsou nejuţitečnější zejména pro pracovní místa, na nichţ se 

poţadují specifické a měřitelné dovednosti. 
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 Testy by měly být pouţívány pouze těmi, kteří byli důkladně proškoleni v tom, 

co testy měří. Důleţité je vyhodnotit všechny testy pomocí porovnávání výsledků,  

k nimţ se došlo při výběrovém procesu, s výsledky, kterých vybraní zaměstnanci 

později dosahují. V některých případech je moţno pouţívat baterie testů, která zahrnuje 

různé typy testů inteligence, schopnosti i osobnosti. 

 

 Úkolem testů je poskytnout objektivní nástroj měření individuálních schopností 

a charakteristik. Testy představují aplikaci standardních postupů, umoţňující 

kvantifikaci odpovědí uchazečů. Rozdíl mezi numerickým skóre přitom reprezentuje 

rozdíly ve schopnostech nebo chování. Dobrý test má následující čtyři charakteristiky: 

I. Je citlivým nástrojem měření, který dobře rozlišuje mezi jedinci. 

II. Byl vytvořen a standardizován na reprezentativním a dostatečně velkém vzorku 

populace, pro kterou je zamýšlen, a to tak, aby jakékoliv individuální skóre mohlo být 

interpretováno ve vztahu ke skóre ostatních osob. 

III. Je spolehlivý v tom smyslu, ţe za všech okolností měří totéţ. Test mající měřit 

určitou charakteristiku, např.inteligenci, by měl  spolehlivě měřit, ať uţ jej pouţijeme 

pro různé lidi současně nebo v různém čase či pro jednu osobu v různém čase. 

IV. Je validní ( platný) v tom smyslu, ţe měří charakteristiky, na jejichţ měření byl 

zkonstruován. Tedy, test inteligence by měl měřit inteligenci a nikoliv pouze verbální 

obratnost, výřečnost. Test, který má předpovídat úspěšnost v práci nebo při skládání 

zkoušek, by měl poskytovat relativně přesvědčivé předpovědi. 

Hlavními typy testů, které se pouţívají při výběru zaměstnanců jsou: Testy inteligence, 

schopností a testy osobnosti. [2] 

3.2.1 Testy inteligence 

 Jsou nejstaršími a nejpouţívanějšími psychologickými testy. Skóre můţe být 

vyjádřeno v podobě inteligenčního kvocientu, neboli IQ. IQ představuje poměr 

mentálního věku a skutečného věku. Kdyţ mentální odpovídá skutečnému, pak IQ činí 

100. Problém s testem inteligence spočívá v tom, ţe musí být zaloţen na tom, co podle 

teorie tvoří inteligenci, a poté musejí odvodit řadu verbálních a neverbálních nástrojů 

měření různých faktorů nebo sloţek inteligence. Výběr vhodného testu inteligence je 
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velmi sloţitou záleţitostí. Při výběru je třeba mít na paměti, ţe nejlepší test je takový, 

který je moţno uplatnit u skupiny uchazečů, tento test musí být řádně prověřen, aby se 

ukázalo, jak je jedinec podstupující test srovnatelný se zbytkem populace. [2] 

3.2.2 Testy schopností 

 Při výběru bývají nejčastěji pouţívány právě tyto testy. Jsou zaměřeny na rozdíly 

ve schopnostech lidí. Důraz je kladen  na správnost, rychlost nebo přesnost reakcí. 

Testy lze rozdělit na: 

 testy kognitivních schopností (inteligence – souvisí např. s úspěšným 

výkonem v programování, v manaţerských funkcích atd.), 

 testy mechanických schopností ( zaměřené na mechanické, technické myšlení 

a prostorové vztahy), 

 testy psychometrických schopností (zjišťují reakční čas, rychlost očních 

pohybů, vizuální koordinaci, obratnost rukou atd.), 

 testy osobnosti (určují vlastnosti jako extroverze, neuroticismus, dominance 

atd.). [2] 

 Testy schopnosti se dále dělí na testy potenciálních schopností a testy získaných 

schopností.Testy potenciálních schopností  mají za úkol předpovědět potenciál, který má 

jedinec k výkonu určité práce nebo jednotlivých úkolů určité práce. Můţe jít o zručnost, 

mechanické schopnosti, administrativní schopnosti atd. tyto testy by měly být řádně 

prověřeny. Obvyklý postup spočívá v tom, ţe se na základě analýzy pracovního místa         

o které se uchazeč uchází, stanoví kvality tímto pracovním místem poţadované. Test je 

nejprve podán zaměstnancům, kteří jiţ na pracovním místě pracují, a výsledky jsou 

porovnány s určitými kriterii, zpravidla s hodnocením těchto zaměstnanců provedenými 

manaţery nebo vedením společnosti. Pokud je korelace  mezi testy a kriterii dostatečně 

velká, mohou se testy dát uchazečům o zaměstnání. Pro účely dalšího prověření testu se 

obvykle provádí následné zkoumání pracovního výkonu uchazeče, který byl na základě 

testu vybrán. Testy získaných schopností měří schopnosti nebo dovednosti, které jiţ 

člověk získal buď vzděláním nebo praxí. [2] 

 

 



 

21 

 

3.2. 3 Testy osobnosti 

 Jde o dotazník vyplňovaný testovaným, nebo o různé typy dotazníků, které se 

pokoušejí měřit zájmy, hodnoty nebo pracovní chování dotazovaného. Dotazníky jsou 

obvykle zaloţeny na tzv. rysech, přičemţ definují rys jako dosti nezávislou, ale 

dlouhodobě stabilní charakteristiku chování, kterou projevují všichni lidé, ale kaţdý  

v jiné míře. Rozpoznávají se příklady běţného chování, navrhují stupnice k jeho měření 

a posléze získávají hodnocení tohoto chování od osob, které se navzájem dobře znají. 

Dotazníky orientované na zájmy se pouţívají většinou jako doplněk testu osobnosti. 

Dotazníky orientované na hodnoty se pokoušejí zhodnotit názor na to, co je ţádoucí  

a dobré nebo co je neţádoucí a špatné. Měří relativní význam hodnot, jako konformita, 

nezávislost, úspěch, rozhodnost, ukázněnost a orientace na cíl. Dotazníky orientované 

na pracovní chování se snaţí zkoumat chování, jako je styl vedení lidí nebo schopnost 

prodávat zboţí či sluţby. Testy osobnosti  poskytují o uchazeči  zajímavé doplňující 

informace, které jsou oproštěny od chybných reakcí, ke kterým často dochází  při 

pohovorech, zejména pak u individuálních a nestrukturovaných. Je třeba je však 

pouţívat s velkou opatrností. Testy by měly být zkonstruovaný renomovanou osobou 

nebo specializovanou firmou na základě rozsáhlého výzkumu a ověřování v terénu 

 a musejí odpovídat specifickým potřebám uţivatele. [2] 

 

3.2.4 Odborné testy 

 Postihují odbornou úroveň všech uchazečů a jsou zaměřeny podle odborných 

kompetencí na dané pozici. 

Pracovní vzorky 

 Názornou ukázkou profesionálních schopností uchazeče je provádění činnosti, 

pro kterou je přijímán. Administrativní pracovník můţe u počítače předvést, jak umí 

pracovat v programech, atd. [18] 

Simulace 
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 Vyuţívá se tam, kde je vyuţití pracovního vzorku  nereálné nebo nebezpečné. 

Např. účetnímu těţko svěří podnik firemní finance jen na zkoušku bez přijetí. Můţe se 

však osvědčit při řešení případové studie z fiktivní firmy. [7] 

 pohovory 

Individuální pohovor je nejběţnější metodou výběru pracovníku. Jedná se 

o diskusi mezi čtyřma očima, která poskytuje příleţitost k navázaní kontaktu a vztahu 

mezi pracovníkem  vedoucím pohovoru a uchazečem. V případě individuálního 

pohovoru jen s jedním tazatelem existuje nebezpečí chybného rozhodnutí. A proto je 

efektivnější praktikovat série individuálních pohovorů nebo pohovorů s větším počtem 

tazatelů. [18] 

Pohovorové panely 

 Jsou skupiny dvou a více lidí, kteří provádějí pohovor s jedním uchazečem. 

Nejběţněji panel tvoří personalista a linioví manaţeři. Výhodou panelu je sdílení 

informací a sníţení výskytu překrývajících se otázek. Tazatelé diskutují o svých 

dojmech a uchazečově chování během pohovoru a mohou tedy modifikovat jakékoliv 

povrchní posouzení. [18] 

 

3.3 Výběrová komise 

 Je obvykle větším pohovorovým panelem pověřeným orgány podniku                     

k rozhodování o výběru. Umoţňuje různým lidem podívat se na uchazeče a porovnat si 

navzájem své poznatky. Nevýhodou je, ţe členové komise mají sklon pokládat 

neplánované a náhodné otázky a také to, ţe předsudky dominujících členů komise 

mohou převáţit nad názory ostatních členů komise. Uchazeč není schopen si sjednat 

spravedlnost, protoţe mu je zřídka dovoleno rozvinout své vlastní myšlenky                        

a argumentovat pro sebe.Výběrové komise bývají nakloněny sebejistým a výřečným 

uchazečům, ale přitom mohou přehlédnout slabiny jedinců vyvolávajících při 

povrchním zkoumání příznivý dojem. Mohou rovněţ podhodnotit kvality těch, kteří se 

nechali zaskočit a znervózněli ačkoli mohou být za normální situace plně kompetentní. 

[18] 
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3.4 Organizace pohovorů 

 Organizace pohovoru závisí na pouţitém postupu, tedy na tom, zda půjde                

o individuální pohovor, pohovor před panelem či výběrovou komisí. Ve většině případů 

má organizace pohovorů zpravidla následující podobu: 

 Uchazečům musí být sděleno, kdy a kam mají přijít a po kom se mají ptát. 

Doba pohovoru by měla být stanovena tak, aby se uchazeči o pracovní místo 

mohli do podniku dostavit. Pokud se podnik obtíţně hledá je vhodné 

uchazečům zaslat mapu s vyznačením sídla podniku popřípadě s podrobnými 

informacemi o prostředcích hromadné dopravy, jejichţ linky vedou                    

k podniku. 

 Uchazeči by měli na pohovor čekat v klidném prostředí. 

 Tazatelé by měli být dobře informováni o programu. Pro pohovor by měla 

být zabezpečená zvláštní místnost. 

 Místnost, ve  které se pohovor bude odehrávat, by měla poskytovat 

dostatečné soukromí a měly by být vyloučeny rušivé vlivy okolí. Tazatelé by 

měli sedět za stolem, protoţe to vytváří psychologickou bariéru. Během 

pohovoru by rovněţ měl být vyhrazen čas na informování uchazečů                    

o podniku a pracovním místě i na diskusi o pracovních podmínkách. Jednání 

o platech a zaměstnaneckých výhodách má své místo aţ poté, co bylo 

vybranému uchazeči obsazované pracovní místo nabídnuto, ale je vhodné pro 

ně vytvořit základy uţ během pohovoru. 

 Uchazeči by měli být informováni o tom, co bude následovat po pohovoru. 

 Doporučuje se zkoumat pracovní výkony přijatých uchazečů na jejich nových 

pracovních místech a porovnávat jej s předpověďmi, ke kterým se dospělo 

během procesu výběru. Tato zkoumáni jsou velmi důleţitá k pouţití                    

k validizaci pouţité metody výběru a k prověření schopností tazatelů. [18] 

Při organizování pohovoru je velmi důleţité, aby lidé, kteří budou provádět 

pohovor, byli řádně informováni o povaze práce na obsazovaném pracovním místě              
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a o postupech, které by měli pouţívat. Je důleţité, aby si byl kaţdý vědom toho, ţe je 

zakázána jakákoliv diskriminace zaloţená na rasové, věkové, etnické příslušnosti 

uchazeče a rovněţ na jeho pohlaví. Je podstatné z pohovoru eliminovat jakékoliv 

předsudky. Při formulování písemného záznamu, který následuje po pohovoru, je 

důleţité uvést důvody, proč byl daný uchazeč odmítnut, přičemţ tyto důvody musí být 

zaloţeny výhradně na kvalifikaci pro obsazované pracovní místo. Neméně důleţité je, 

aby bylo k uchazečům přistupováno eticky v celém plánování a průběhu programu 

získávání pracovníků. Uchazeč má právo aby se s ním jednalo s úctou. To zahrnuje              

i zaslání děkovného dopisu za zájem uchazeče o práci v podniku a posléze i informaci            

o výsledcích jeho ţádosti. [2] 

 Účelem pohovoru je získat a vyhodnotit informace o uchazeči, které umoţní 

předpověď o jeho budoucím výkonu na obsazovaném pracovním místě a porovnat jej           

s předpověďmi vztahujícím se k ostatním uchazečům. Pohovor znamená i zapracování     

a vyhodnocování skutečnosti o schopnostech uchazeče ve vztahu ke specifikaci 

poţadavků obsazovaného pracovního místa. Některé skutečnosti jsou uvedeny                     

v dotazníku, ale ty musejí být následně doplněny podrobnějšími a hlavně specifičtějšími 

informacemi o zkušenostech, které je moţné získat spíše při osobním kontaktu                     

s uchazečem. Další informace lze získat z testů pracovní způsobilosti nebo z referencí, 

ale pohovor je všeobecně povaţován za nejdůleţitější zdroj informací a to i navzdory 

tomu, ţe jeho přesnost bývá občas zpochybňována. [2] 

 

3.4.1 Cíle pohovoru 

Cíl je poskytnout odpovědi na tři základní otázky: 

1. Můţe jedinec vykonávat danou práci? Má pro to schopností? 

2. Chce jedinec vykonávat danou práci? Je k tomu motivován? 

3. Jak asi jedinec zapadne do organizace? 

Povaha pohovoru 

 

 Pohovor se charakterizuje jako účelová konverzace. Konverzace, protoţe 

uchazeči by měli být vedení k tomu, aby zcela volně komunikovali s tazateli o sobě            
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a o své kariéře. Tato konverzace musí být plánována, řízena a kontrolována aby se 

dosáhlo hlavního účelu pohovoru, jímţ je vytvoření co nejlepší předpovědi uchazečova 

budoucího výkonu na pracovním místě, pro které se s ním uvaţuje. Pohovor má i další 

cíle. Poskytnout uchazeči informace o pracovním místě a o podniku. Lze ho tedy chápat 

jako výměnu informací mezi tazateli a uchazečem, která oběma stranám umoţní učinit 

rozhodnutí. Pro uchazeče, pokud se mu nelíbí získané informace o pracovním místě           

o které usiluje a o podniku, můţe být lepší odstoupit v tomto stádiu neţ přijmout pro něj 

nevyhovující práci. Dalším cílem je vyvolat v uchazeči příznivý dojem z organizace           

a povzbudit tím dobrého uchazeče, aby v organizaci přijal práci. Je však nutné podávat 

přesné informace a nemalovat obrázek pracovního místa příliš růţově. Mohlo by to 

vyvolat nespokojenost a zklamání v okamţiku, kdy se přijatý jedinec seznámí se 

skutečností. Informovat jak o negativních tak i o pozitivních aspektech práce a výslovně 

uvádět očekávání podniku týkajících se toho, čeho by zaměstnanec měl při práci 

dosahovat. Toto vytvoří základnu pro to, čemu se říká vzájemně odsouhlasená 

psychologická smlouva. Dobří odborníci na pohovory vědí, co hledají a jak to mají 

nalézt. Mají metodu jak přiřazovat své poznatky o uchazečích řadě hodnotících kritérií 

vytvořených na základě specifikace pracovního místa. Hlavní sloţky dobrého pohovoru 

jsou: 

 příprava, 

 postup a časový rozvrh, 

 zahájení a zakončení, 

 strukturování, 

 metody pohovoru, 

 analýza výsledků. [2] 

 

 

3.4.2 Metody pohovoru 

 Uchazeč by měl být povzbuzován aby hovořil především sám není vhodné aby 

tazatelé příliš mluvili sami. Tazatelův úkol je aby přinutil uchazeče k řeči a současně 
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zajistit získání poţadovaných informací. Je třeba poloţit řadu otevřených otázek. Můţe 

jít o následující typy: 

 otázky jdoucí do hloubky – jsou to otázky vyţadující detailnější  

a specifičtější objasnění uchazečových pracovních zkušeností, znalostí, 

dovedností a schopností, 

 ověřovací otázky – kterými si tazatel ověřuje, zda dobře porozuměl tomu, co 

uchazeč řekl, 

 konkretizující otázky – slouţící k vyjasnění určité skutečnosti, 

 hypotetické otázky – které navozují určitou situaci a uchazeč má říci, jak by 

reagoval. [2] 

 Je třeba vyhýbat se sugestivním otázkám, které jiţ samy nabízejí odpověď               

a vlastně nic nám neřeknou, a  mnohoznačné otázky jsou to ty kterými se ptá na řadu 

věcí současně – tazatele i uchazeče nakonec popletou. Tazatelé si musí uvědomit, ţe 

kvalita odpovědí uchazeče závisí na kvalitě pokládaných otázek. To je důvod proč mít 

některé otázky připraveny předem. Otázky se kladou přirozeně a ve vhodný okamţik. 

Všeobecné otázky se pak pouţívají aby se uchazeč rozhovořil a poskytl tak poţadované 

informace. [2] 

 

3.5 Analýza výsledků 

 Soustředí se na stanovení míry, v jaké uchazeč vyhovuje specifikaci pracovního 

místa. Uchazeči u kterých bylo prokázáno, ţe nemají potřebné kvality, jsou vyloučeni. 

Konečný výběr se pak uskuteční mezi uchazeči, kteří mají nejvyšší hodnocení.  

Je podstatné nenechat se oklamat příjemným, pohotovým, výřečným a sebejistým 

uchazečem, který představuje přitaţlivý obal bez jakéhokoli obsahu. [2] 

 

 Výhody a nevýhody pohovoru 

Výhody: 

 setkání se s uchazečem tváří v tvář, můţe se tedy posoudit, do jaké míry  

bude uchazeč vhodný a jak zapadne do kolektivu, 

 tazatel uchazeči charakterizuje pracovní místo a organizaci detailněji, 
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 tazatel má příleţitost pokládat do hloubky jdoucí otázky, týkající se 

dosavadních zkušeností uchazeče, 

 uchazeč má moţnost zeptat se na podrobnosti pracovního místa a vyjasnit si 

tak některé záleţitosti, 

 umoţňují aby tam kde je to moţné posuzovalo uchazeče více tazatelů. 

Nevýhody: 

 nedostatečná validita, pokud jde o předvídání pracovního výkonu, 

nedostatečná spolehlivost ve smyslu měření téhoţ u různých uchazečů, 

 spoléhá se na dovednosti osoby, která vede pohovor, 

      můţe dojít k chybám a subjektivnímu posouzení uchazeče ze strany osoby 

vedoucí pohovor. 

Rozhodnutí. Podle předem dohodnuté strategie se rozhoduje, kdo je 

nejúspěšnějším kandidátem. S nejúspěšnějším kandidátem se projednají okolnosti 

nástupu a ostatním je nutno sdělit, ţe nejsou přijati. [2] 

Výběrové řízení často mívá více kol, během kterých se počet uchazečů postupně  

zuţuje. 

Např. v prvním kole se vyloučí všichni uchazeči, kteří se jeví jako nevhodní uţ 

na základě údajů v ţivotopise, který zaslali. 

Ve druhém kole pak zbylí uchazeči absolvují odborné testy a podle výsledků            

z těchto testů je část z nich pozvána k pohovoru. 

Pohovor, po kterém se rozhodne o přijetí či nepřijetí, je třetím kolem výběrového 

řízení. 

3.6   Reference 

Reference je hodnocení pracovníka, jinou spolehlivou osobou. 

 Smyslem referencí je získání důvěrné konkrétní informace o budoucím 

zaměstnanci a názory na jeho charakter a vhodnost pro pracovní místo. 

 Konkrétní informace je zřejmá a podstatná. Je proto nezbytná pro ověření 

povahy předchozího zaměstnání, doby zaměstnání, důvodu odchodu ze zaměstnání, 

výše platu a i některé charakteristiky pracovního chování. 
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 Názory na charakter uchazeče jsou málo spolehlivé a mělo by se proto s nimi 

zacházet velmi opatrně. Předchozí zaměstnavatelé, kteří poskytují reference, mají 

většinou sklon vyhýbat se poznámkám, které by mohly poškodit šance daného jedince. 

Činí se tak z jakési shovívavosti, nebo protoţe si myslí, ţe cokoliv řeknou nebo napíší, 

lze vykládat jako uráţlivé. [2] 

 Psané reference šetří čas, zejména kdyţ jsou standardizovány. Mohou mít formu 

ţádosti o napsání dopisu potvrzujícího dosavadní průběh zaměstnání a komentujícího 

uchazečův charakter. Pokud jsou připojeny stručné informace o pracovním místě, které 

se obsazuje, můţe se poţádat předchozího zaměstnavatele, aby vyjádřil svůj názor na 

vhodnost uchazeče o práci. Pokud však podniky nejsou identické, nemůţe předchozí 

zaměstnavatel posoudit vhodnost uchazeče. [2] 

 Přesnější odpověď je moţno získat poskytnutím jakéhosi standardního formuláře 

k vyplnění. Otázky v tomto formuláři by měly vypadat následovně: 

 Jaká byla délka zaměstnání? 

 Jaký byl název pracovního místa? 

 Jaká práce byla vykonávána? 

 Jaký byl mzdový tarif či plat? 

 Kolik dnů absence měl uchazeč během posledních 12 měsíců? 

 Zaměstnali by jste jej opět ( jestliţe ne proč) ? 

 

 Poslední otázka je klíčová, pokud se ovšem na ní odpovídá poctivě. Reference 

od zaměstnavatele jsou nezbytné, ale mohou být nespolehlivé. 

3.7  Assessment centra 

  Tvoří je řada hodnotících postupů a má zpravidla následující rysy: 

 Největší pozornost je soustředěna na chování. 

 Pouţívají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na 

pracovním místě. Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným 

člověkem, řešení náhodně generovaných problémů a skupinové úkoly. 

Předpokládá se, ţe výkon uchazeče během těchto simulací předpovídá jeho 

budoucí pracovní chování. 
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 Jako dodatek ke skupinovým úkolům se pouţívají pohovory a testy. 

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

poţadovaných k dosaţení ţádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním 

místě nebo na konkrétní úrovni v organizaci.  

 Několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou, aby byla 

umoţněna interakce mezi nimi a aby klima při plnění úkolů bylo otevřenější 

a participativnější. 

 Za účelem zvýšení objektivity hodnocení se pouţívá několika hodnotitelů či 

pozorovatelů. Je ţádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví 

vedoucí pracovníci. To přispěje k důvěryhodnosti metody mezi nimi, poznají 

její povahu. Všichni hodnotitelé musejí být pečlivě vyškoleni. [7] 

            Assessment centre poskytují dobrou příleţitost pro posouzení toho, do jaké míry 

uchazeči vyhovují kultuře organizace. Umoţňují to nejen pozorování jejich chování            

v různých, ale typických situacích, ale i řada testů a strukturovaných pohovorů, které 

jsou součástí tohoto postupu. Assessment centre rovněţ poskytuje uchazečům moţnost 

lépe se vcítit do organizace  a jejích hodnot, takţe se mohou kvalifikovaněji rozhodnout, 

zda jim bude práce v organizaci vyhovovat či nikoliv. Je to metoda, která je 

nejvhodnější pro uchazeče ucházející se o pracovní místa vyţadující komplexní profil 

schopnosti. [3] 

 Vyuţití těchto center je jednou z nejspolehlivějších metod výběru zaměstnanců.  

Metoda je spíše vhodná pro posuzování manaţerů na vyšších úrovních, jinde je 

vyuţívána velmi zřídka pro svou časovou náročnost a nákladnost. 

3.8  Strategie rozhodování 

 Při pouţití několika metod nastává otázka, jak srovnat výsledky zájemců, z nichţ 

jeden můţe být výborný po odborné stránce a slabý v komunikačních dovednostech,            

a druhý obráceně. Přitom profil nároků funkce ukázal, ţe obojí je důleţité. Zde je 

moţno volit jeden ze tří modelů. [18] 

 Model limitů vychází z názoru, ţe úspěšný zaměstnanec musí splňovat 

jakousi minimální úroveň ve všech pouţitých kompetencích. Pro všechny 



 

30 

metody je stanoven limit ( např. Test z ekonomiky 25 bodů,IQ 120, jazykový 

test 15 bodů) a uchazeči, kteří mají postoupit, musejí těchto limitů 

dosáhnout. Znamená to, ţe nesplnění limitu v jedné metodě je dostatečný 

důvod pro vyřazení kandidáta. 

 Model kompenzační předpokládá, ţe nedostatky v jedné oblasti lze nahradit 

přednostmi v oblastech jiných. Slabá znalost ekonomiky můţe být 

kompenzována vysokou inteligencí, protoţe inteligentní zaměstnanec se jistě 

potřebným vědomostem snadno doučí. V tomto případě je třeba přisoudit 

jednotlivým posouzeným metodám váhu a pak lze vypočítat celkovou 

hodnotu, která rozhodne o přijetí či nepřijetí. 

 Model postupného vylučování je organizačně výhodný a časově velmi 

úsporný. Výběrové řízení má několik kol a do dalšího kola vţdycky postoupí 

jen ti, kteří uspěli v předchozí metodě. To znamená, ţe např. po prvním testu 

z ekonomiky jsou propuštěni všichni, kdo nedosáhli 25 bodů, po druhém, 

inteligenčním testu uchazeči s IQ do 120 a jen zbývající procházejí 

posledním, jazykovým testem. [2] 

3.9 Zlepšování efektivity získávání a výběru zaměstnanců 

 Při získávání zaměstnanců lze pouţít přístupu charakteristického pro moderní 

řízení lidských zdrojů, který spočívá v tom, ţe se věnuje mnohem více péče tomu, zda 

uchazeč splňuje nejen poţadavky daného pracovního místa, ale i poţadavky organizace 

jako celku. Tyto poţadavky zahrnují angaţovanost, oddanost a pocit závazku vůči 

organizaci a schopnost efektivně pracovat jako člen týmu. [2] 

 Potřeba náročnějšího přístupu k získávání zaměstnanců je charakteristická pro 

vývojovou fázi personální práce označovanou jako řízení lidských zdrojů. Základním 

poţadavkem je věnovat velkou péči specifikaci schopností, postojů a charakteristik 

chování poţadovaných od zaměstnanců. Dalším poţadavkem je pouţívání širšího 

okruhu metod rozpoznávání uchazečů, kteří tuto specifikaci splňují. [2] 
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 Jako nástroj předpovídání úspěšné práce na pracovním místě je tradiční 

nestrukturovaný pohovor nevhodný. Jiné metody, jako např. test schopnosti a biodat 

mají větší validitu. [2] 

3.9.1 Hodnocení procesu získávání zaměstnanců 

 Efektivnost procesu získávání pracovníků by měla být sledována a hodnocena 

dle následujících bodů: 

 schopnost rozpoznat na základě podnikových plánů poţadavky týkající se 

počtu a kvalifikace lidských zdrojů a navrhnout a realizovat odpovídající 

kroky, 

 rychlost reakce na poţadavky o pomoc ze strany liniových manaţerů, 

 kvalita informací o zdrojích pracovních sil a o specifikaci poţadavků 

pracovního místa, 

 výběr vhodného způsobu a média pro získávání zaměstnanců, 

 efektivnosti inzerování z takových hledisek, jako jsou náklady na jednu 

odpověď, 

 účinnost, s jakou jsou projekty získávány a výběru zaměstnanců řízeny                

a spravovány, 

 čas potřebný k získávání zaměstnanců, od počátečního rozpoznání potřeby aţ 

jejich nástup do firmy, 

 kvalita získaných zaměstnanců, 

 míra stability získaných zaměstnanců v podniku. [2] 
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4. SLÉVÁRNY  TŘINEC, a.s. OD HISTORIE PO 

SOUČASNOST 

 

 Slévárny Třinec, a.s. jsou dceřinou společností Třineckých ţelezáren, a.s. 

Klíčovou podnikatelskou aktivitou je výroba a následný prodej odlitků. Tradice 

slévárenské výroby v Třinci se datuje od roku 1842 tři roky po zaloţení Třineckých 

ţelezáren. Jedná se tedy o společnost s více neţ 160 letou tradicí. Aţ do roku 1999 byly 

Slévárny součástí TŢ. Jako samostatná akciová společnost s názvem "Slévárny Třinec, 

a. s".vstoupila firma na cestu samostatného podnikání ke 31. 3. 1999. [5] 

 Dnešní výroba odlitků je soustředěna do slévárny litin (jejíţ součástí je                      

i středisko výroby neţelezných kovů) a slévárny oceli. Podporu slévárenským provozům 

zajišťuje dřevomodelárna a údrţba se středisky kovomodelárna a opracování odlitků.           

V dřevomodelárně a kovomodelárně se vyrábí, opravují, upravují a skladují modelová 

zařízení ze dřeva, pryskyřic a polystyrénu. Samozřejmostí jsou u výrobků doklady               

o kvalitě. Na přání zákazníka provádí také nedestruktivní zkoušky - např. rentgen, 

ultrazvuk, magnetickou polévací zkoušku a jiné. Odlitky dodává dle poţadavků                  

v surovém stavu, základované, ohrubované nebo opracované na hotovo ve vlastním 

obráběcím středisku nebo v kooperaci. Reference  zákazníků potvrzují vysokou kvalitu 

odlitků a jejich vysoké uţitné vlastnosti i v extrémních podmínkách. Slévárny Třinec, 

a.s. jsou drţitelem systémového certifikátu dle EN ISO 9001 i certifikátu dle EN ISO 14 

001 zabývajícím se vztahem k ţivotnímu prostředí. Firma vlastní také výrobkové 

certifikáty udělené organizacemi jako Lloyd's Register, BUREAU VERITAS Marine 

division, DET NORSKE VERITAS, TÜV NORD Czech, Germanischer Lloyd, které 

dávají záruku, ţe technické a uţitné parametry odlitků splňují nároky stanovené 

specifickými normami nebo podmínkami. [5] 
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 Firemní kultura Slévárny Třinec je definována orientací na zákazníka, 

předvídavostí a inovacemi, podnikatelským duchem, akční orientací, otevřeností 

změnám, flexibilitě, trvalým zlepšováním procesů a výkonů, týmovou prácí, partnerské 

a alianční myšlení, důsledností, plněním dohod, sdílením znalostí a zkušeností, 

kompetentní otevřeností a srozumitelností v komunikaci, vědomím společné 

zodpovědnosti za úspěch firmy, trvalým rozvíjením důvěry. [5] 

  Společnost dnes vyváţí takřka polovinu celé své produkce do zemí západní 

Evropy v některých případech i do zámoří. Na českém trhu je však rovněţ velmi 

významným producentem ve svém oboru. [5] 

 

4.1 Personální politika 

Personální politika usiluje o dosaţení takové úrovně a struktury zaměstnanosti, 

aby byl zajištěn plynulý chod společnosti ve všech oblastech a trvale se zvyšovala 

produktivita práce a rentabilita výroby. Coţ bývá pro Slévárny při velké míře fluktuace 

občas problémem. [10] 

Počet zaměstnanců se průběţně přizpůsobuje potřebám výroby. Vývoj 

zaměstnanosti ve společnosti v roce 2009 byl ovlivněn celosvětovou hospodářskou krizi 

a hospodářskou situaci ve Slévárnách Třinec, a.s. Z titulu poměrně vysoké fluktuace 

zaměstnanců s ohledem na hospodářskou situaci ukončilo pracovní poměr během roku 

2009 celkem 106 zaměstnanců. [10] 

Předpokládané odchody zkušených zaměstnanců do starobních důchodů                    

a nezájem absolventů základních škol o výuční profese slévač, tavič, kovoobráběč se 

mohou v dalším období projevit nedostatkem těchto klíčových profesí. Personální 

politika firmy je zaměřená na doplňování těchto úbytků vhodnými uchazeči.V rámci 

pomoci při rozhodování o volbě povolání ţáků, kteří končí základní školní docházku, se 

zúčastňuje setkání zaměstnavatelů a výchovných poradců základních škol ve spolupráci 

s Úřadem práce ve Frýdku – Místku.  [10] 

Slévárny Třinec, a. s. rovněţ úzce spolupracují s vysokými školami a to jak pro 

uplatnění jejích absolventů ve firmě, tak školením zaměstnanců na těchto školách jak 
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rovněţ spolupráci při řešení technických a technologických problémů při výrobě nových 

druhů odlitků. [10] 

 

5. ANALYZA VÝBĚRU  

 

Výběr zaměstnanců a obsazování pracovních míst navazuje na proces vzniku, 

změny, zrušení nebo uvolnění pracovního místa. Volné pracovní místo vzniká  

ukončením pracovního poměru zaměstnance, převedením zaměstnance na jiné pracovní 

místo nebo v rámci organizační změny.  

 

5.1 Motivace a zaměstnanecké výhody 

 

Za účelem přilákání co největšího počtu uchazečů nabízí Slévárny svým 

budoucím kmenovým zaměstnancům následující výhody: 

 

1. Dovolená na zotavenou (navíc 5dnů) 

 

2. Příspěvek na 1 teplé jídlo na směně(55% + 7,- Kč ) 

 

3. Odměna při pracovních a ţivotních jubileích (max. 6 000,-Kč) 

 

4. Rekondičně rehabilitační péče pro zaměstnance  rizikových pracovišť 

 

5. Poskytování bezúročných půjček (max.120 000,-Kč) 

 

6. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců (350,- Kč /měsíc)  

 

7. Příspěvek zaměstnavatele na ţivotní pojištění zaměstnanců (400,- Kč/měsíc) 

 

8. Nákup výrobků přes drobný prodej 
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9. Výše příplatků nad rámec ZP: 

    dle ZP     na SL,a.s. 

 přesčas  25% prům. výdělku   25%,minimálně  20,-Kč  

 noční  10% prům. výdělku   19,-Kč/hod 

 prostředí 10% min.mzdy (4,81,-Kč/hod.) 6,40 Kč/hod 

SO+NE 10% prům. výdělku   26,-Kč/hod 

 

10. Flotilové pojištění (zákonné pojištění vozidel) pro zaměstnance SL  

      a jejich rodinné příslušníky. 

 

11. Benefit na zdravotní péči, sportovní a kulturní vyţití (2 000,-Kč / rok) 

 

12. Moţnost vjezdu osobním automobilem, motorkou, kolem do areálu TŢ,a.s. 

 

13. Poskytování studijních úlev při studiu při zaměstnání 

 

14. Moţnost zaměstnanecké rekvalifikace 

 

15. Moţnost prázdninové brigády pro studenty zaměstnanců SL,a.s. 

 

16. Přednostní zaměstnávání rodinných příslušníků zaměstnanců 

  

5.2  Náborové kanály 

 

 Pro výběr zaměstnanců vyuţívají Slévárny Třinec následující náborové kanály: 

 

1) Reference od interních zaměstnanců. 
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  Pracovní místo má tak moţnost získat některý z příslušníku rodiny zaměstnance 

nebo jeho známý. V tomto případě je jasná výhoda v tom, ţe zaměstnanec ručí za toho 

koho firmě doporučil. 

2) Přechod na jiné místo v rámci skupiny. 

  Stávající zaměstnanec podstupuje různé rekvalifikační kurzy ( jeřábnický kurz, 

svářečský kurz, kurz řízení vysokozdviţných vozíků, kurz obsluhovatelů plynových 

zařízení....) aby mohl nové zaměstnání vykonávat. Slévárny tak zjišťují stav 

zaměstnanců na celém území Třineckých ţelezáren. Je-li zjištěn někde nadstav 

zaměstnanců a na druhé straně je poptávka po zaměstnanci přemístí se zaměstnanec 

 z místa kde je nadbytečný do stavu zaměstnanců sléváren. 

3) Úřad práce. 

Na úřadu práce je však nedostatek dostatečně kvalifikované pracovní síly a to 

hlavně z důvodu, ţe výuční obor slevačství byl zcela zrušen na integrované střední škole 

v Třinci jiţ v roce 1993. Proto se na trhu neobjevují nové kvalifikované pracovní síly. O 

tento studijní obor, bohuţel, v současné době není mezi mladými dostatek zájmu stejně 

jako o obory tavič a kovoobráběč. 

4) Personální agentury. 

  Jsou jedním z často vyuţívaných zdrojů při získávání zaměstnanců. Slévárny 

spolupracují s více agenturami najednou. Proudí do nich tak příliv zaměstnanců 

například ze Slovenska, Polska a dokonce i z Rumunska. Tímto se pokrývá nedostatek 

kvalifikované pracovní síly, která nenašla uplatnění ve své domovině. 

 

 

5.3 Pravomoci a odpovědnosti při výběru zaměstnanců. 

 

Vedoucí – Personální práce a odměňování: 

 

 Schvaluje seznam vhodných uchazečů pro výběrová řízení a obsazování 

pracovního místa vedoucích zaměstnanců, 

 schvaluje dohody o provedení práce a pracovní činnosti, 



 

37 

 rozhoduje o realizaci výběrových řízení, 

 rozhoduje o přijetí zaměstnanců z dceřiných společností a ze zdrojů mimo 

Třinecké ţelezárny. 

Vedoucí – Osobní oddělení odpovídá za: 

 

 Dodrţování stanovených postupů pro výběr zaměstnanců a obsazování     

volného pracovního místa, 

 zpracování a schválení seznamu vhodných uchazečů na pracovní místo, 

 navedení údajů o zaměstnancích do SAP HR (informační systém pro řešení 

problematiky lidských zdrojů) a jejich aktualizaci, 

 registraci všech dohod, 

 vedení evidence o uzavřených dohodách a jejich uchovávání, 

 vedení a aktualizace seznamu vhodných pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postiţením, 

 vedení kvalifikační karty a osobního listu zaměstnance. 

 

Vedoucí – Personální rozvoj odpovídá za : 

 

 Zpracování textu oznámení o výběrovém řízení pro tisk, 

 organizaci výběrového řízení,  

 zpracování seznamu vhodných uchazečů pro výběrová řízení,  

 zpracování zápisu z výběrového řízení, 

  vedení a aktualizaci údajů o kvalifikaci zaměstnance v informačním fondu     

o zaměstnanci. 

Vedoucí zaměstnanec: 

 

 Odpovídá za výběr zaměstnanců a obsazování volného pracovního místa na 

svém organizačním útvaru,  

 odpovídá za zpracování poţadavku na obsazení volného pracovního místa ve 

spolupráci s ekonomem práce příslušného organizačního útvaru,  
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 odpovídá za dodrţování stanovených postupů při zaměstnávání osob se  

zdravotním postiţením,  

 podává návrh na uzavření dohody o provedení práce a pracovní činnosti,  

 schvaluje výši odměny po ukončení práce a odpovídá za její realizaci,  

 provádí měsíční vyhodnocení plnění předmětu dohody, které dále zasílá 

ekonomovi práce příslušného organizačního útvaru. 

 

 

5.4 Proces výběru kmenových zaměstnanců a obsazování pracovního 

místa.   

 

 Jak jsem jiţ výše uvedla, výběr zaměstnanců je proces, který navazuje na proces 

vzniku pracovního místa. Neţ se začne s výběrem, je samo sebou nutné provést 

specifikaci pracovního místa, kterou obstará vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru, 

kde volné pracovní místo vzniklo. Celý proces výběru se dělí do několika kroků: 

 

Kroky 1- 3 : Začátek. Výběr v rámci organizačního útvaru. 

 

Vedoucí pracovník se rozhoduje, zda přednostně neobsadí na nově vzniklé 

pracovní místo zaměstnance vlastního organizačního útvaru, který splňuje veškeré 

kvalifikační poţadavky. 

 

Kroky 4-5: Převedení zaměstnance. 

 

V případě, kdy si vedoucí zaměstnanec vybere vhodného zaměstnance pro 

obsazení pracovního místa, musí vystavit poţadavek na jeho převedení. Nesplňuje-li 

zaměstnanec některý z předepsaných kvalifikačních poţadavků, můţe jej vedoucí 

zaměstnanec převést s tím, ţe jeho převedení podmíní úspěšným absolvováním 

příslušné vzdělávací akce. 



 

39 

 

 

 

Krok 6: Požadavek na obsazení pracovního místa. 

 

Vznikne- li situace, kdy vedoucí zaměstnanec neobsadí volné pracovní místo           

z vlastního zdroje, poţádá vedoucího o zajištění obsazení volného pracovního místa 

zasláním písemného poţadavku na obsazení volného pracovního místa, ve kterém musí 

uvést: 

Zkratku a název pracovního místa. 

Další specifikace a poţadovaná kritéria. 

 

Krok 7: Náborový proces a porovnávaní kvalifikace. 

 

Personalista provede výběr vhodných uchazečů na základě informací získaných  

z dostupných zdrojů. Porovná kvalifikační profil zaměstnance a další vlastnosti 

uchazečů s poţadavkem na obsazení volného pracovního místo. Na základě výsledků 

porovnání a vyhodnocení shromáţděných informací navrhne vhodného uchazeče, je-li 

jich více, vypracuje seznam vhodných uchazečů. Tento seznam vhodných uchazečů pro 

pracovní místo a pro výběrová řízení schvaluje vedoucí personální práce. Schválený 

seznam a další informace případně podkladové materiály postoupí personalista 

vedoucímu zaměstnanci poţadujícímu obsazení pracovního místa. 

 

Krok 8-10: Výběrový proces. 

 

Vedoucí zaměstnanec volí jednu z moţností: 

 

a) Výběr ze Seznamu vhodných uchazečů 

Vybere vhodného uchazeče ze seznamu vhodných uchazečů a oznámí vedoucímu 

personální práce jméno vybraného k odsouhlasení. 
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b) Požadavek na výběrové řízení 

 Poţádá vedoucího pracovníka personální práce o realizaci výběrového řízení           

v případě, ţe chce rozhodnout o obsazení pracovního místa ze seznamu 

vhodných uchazečů na základě výběrového řízení. 

 V  případě, ţe není vhodný uchazeč na obsazení pracovního místa ze seznamu 

vhodných uchazečů, vedoucí zaměstnanec poţádá vedoucího personální práce          

o realizaci výběrového řízení. 

 Personalista připraví oznámení o výběrovém řízení pro jeho zveřejnění. V tomto 

oznámení je třeba uvést veškeré poţadavky na uchazeče o zařazení do výběrového 

řízení, podmínky výběrového řízení, kontaktní adresu a termín, do kdy se přijímají 

přihlášky uchazečů. 

 Z veškerých došlých přihlášek, které uchazeči o pracovní místo zaslali,  aby se 

zařadili do výběrového řízení, provede pověřený personalista výběr vhodných uchazečů, 

kteří splňují podmínky vyhlášeného výběrového řízení. Sestaví se seznam vhodných 

uchazečů ke schválení. Následně je seznam postoupen vedoucímu zaměstnanci, který 

ţádal o realizaci výběrového řízení. Tento vedoucí zaměstnanec je předsedou výběrové 

komise. Uchazečům, kteří nesplnili podmínky kladené na obsazované pracovní místo, 

připraví personalista písemné odpovědi na jejich ţádost. V nich se jim poděkuje za 

projevený zájem o výběrové řízení a informuje se  o jejich nepřijetí. Přihlášky uchazečů 

o zařazení do výběrového řízení a další dokumenty k výběrovému řízení jsou důvěrné, 

nejsou veřejně přístupné. Jsou vyuţívané personalisty jako zdroj informací pro další 

výběry zaměstnanců. 

 Celý průběh výběrového řízení organizačně zajišťuje personalista. Výběrový 

pohovor s uchazeči probíhá podle předem připraveného postupu: 

 prezentace uchazeče, 

 dotazy členů výběrové komise, 

 součástí výběrového řízení můţe být odborný test, případně psychologické 
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vyšetření nebo jiţ v oznámení o výběrovém řízení zadaná písemná prezentace 

představ uchazeče o daném pracovním místu. 

 Po ukončení výběrového řízení proběhne zhodnocení uchazečů členy výběrové 

komise, které je završeno sestavením pořadí úspěšnosti jednotlivých uchazečů                     

a návrhem tohoto pořadí k rozhodnutí vedoucímu zaměstnanci o přijetí konkrétního 

zaměstnance na dané pracovní místo. Toto pořadí uchazečů se uvede do zápisu                    

z výběrového řízení připraveného personalistou. 

 Vedoucí zaměstnanec odešle vedoucímu personální práce ke schválení své 

rozhodnutí. Všichni uchazeči výběrového řízení obdrţí informaci o jeho výsledku. 

Nedoporučí-li výběrová komise ţádného z uchazečů na dané pracovní místo, je 

výběrové řízení po dohodě s vedoucím zaměstnancem opakováno. 

 

Kroky 11-12: Přijetí uchazeče. Konec 

 

  Po výběru a schválení uchazeče a pokud uchazeč souhlasí s návrhem na jeho 

přijetí na obsazované pracovní místo, je přijat. 

 

 

5.5 Proces výběru agenturních zaměstnanců.  

Výběr agenturních zaměstnanců probíhá značně jednodušším způsobem, neţ je 

to u výběru zaměstnanců do kmenového stavu. Vedoucí zaměstnanec podá vedoucímu 

personální práce poţadavek na obsazení volného pracovního místa. V tomto poţadavku 

musí vedoucí zaměstnanec přesně stanovit, o jaké pracovní místo se jedná a jaká kriteria 

poţaduje. Jedná-li se o práci, kde je třeba mít kvalifikaci, poţaduje aby nově příchozí 

zaměstnanec tuto kvalifikaci splňoval. Jedná-li se však o práci například v cídírně, není 

třeba ţádné speciální kvalifikace. V tomto případě vybírají zaměstnance, kteří mají mezi 

25-30 lety jde totiţ o práci fyzicky velmi náročnou, kterou mladší zaměstnanci lépe 

snášejí. 

  Vedoucí personální práce celý poţadavek zpracuje a postupuje jej dál na 
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personální oddělení Třineckých ţelezáren, které Slévárnám poskytují sluţby v oblasti 

personalistiky. Poţadavek je zde buď schválen nebo upraven. Můţe zde být například 

rozhodnuto, ţe nepovolí sedm nových pracovníků, ale jen pět. Rozhodnutí se vrací zpět 

vedoucímu personální práce na Slévárny. Vedoucí personální práce pak poţadavek 

zpracuje a kontaktuje jednu z agentur, se kterými Slévárny spolupracují. Agentuře vydá 

poţadavek, ţe potřebuje například 5 zaměstnanců z toho dva svářeče a tři jeřábníky.  

 Agentura ze svého seznamu vybere vhodné uchazeče a vyšle je na Slévárny za 

personalistou. V této fázi agenturní pracovníci jiţ musí jen počkat, aţ Třinecké 

ţelezárny vystaví návrh na jejich přijetí, se kterým se odeberou na  celodenní vstupní 

školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich kvalifikační 

předpoklady a poţadavky pro výkon práce. Toto školení zajišťuje firma ENVIFORM 

a.s. Dále je také třeba uskutečnit instruktáţ o poţární ochraně II. stupně. Záznamy  

o těchto instruktáţích se provádějí do zápisníku bezpečnosti práce a deníku bezpečnosti 

a ochrany zdraví. Dále je nezbytně nutné, aby zaměstnanec absolvoval vstupní 

lékařskou prohlídku u lékaře, kterého určí Slévárny. Zaměstnanec musí splňovat 

poţadavek na zdravotní stav bez omezení ( A1), jelikoţ se jedná o rizikové práce. Na 

této prohlídce lékař stanoví, zda je zaměstnanec k danému pracovnímu místu zdravotně 

způsobilý. V případě, ţe by nebyl, nedostane od lékaře razítko a nemůţe nastoupit na 

dané pracovní místo. 

 Kaţdoročně Slévárny převedou do kmenového stavu zhruba 20 agenturních 

zaměstnanců. Těchto 20 zaměstnanců vybírá vedoucí zaměstnanec a dva jeho zástupci        

(předáci). Zaměstnanci jsou vybírání do kmenového stavu na základě jejich: 

 pracovní kázně,  

 kvalifikace,  

 ochoty pracovat,  

 plnění norem, 

 profesnost (svářeč, jeřábník....). 

 

Po jejich vybrání zasílá vedoucí zaměstnanec seznam těchto zaměstnanců 

vedoucímu personální práce, který jim přichystá nové smlouvy jejichţ podpisem se 
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stávají kmenovými zaměstnanci a mají právo vyuţívat všech výhod kmenových 

zaměstnanců (viz. Kapitola 5.1). 

 

6. Analýza stávajícího stavu zaměstnanců. 

 

  

 V současné době pracuje na Slévárnách 683 kmenových zaměstnanců. Je to 

přesně 573 dělníků a 110 technicko hospodářských pracovníků. Kromě kmenových 

zaměstnanců pracují ve Slévárnách dle potřeby i agenturní pracovníci, jejichţ počet se 

stále mění.  

 Slévárny se potýkají se zásadním problémem a tím je vysoká fluktuace, která se 

pohybuje okolo 5% ročně u kmenových zaměstnanců a 40 % u pracovníků agenturních.            

Tato fluktuace je  způsobena mnoha důvody, které budu dále v práci popisovat.   

 

Současný stav agenturních zaměstnanců: 

 

 KOVO Třinec, s.r.o. 35 zaměstnanců 

 Magát, s.r.o. 55 zaměstnanců 

 Romtes, s.r.o. 6 zaměstnanců 

 FPHU "Józef Krzempek" 8 zaměstnanců 

 Elan Druţstvo Morava 11 zaměstnanců 

 

 Chtěla bych rovněţ poukázat na strukturu vzdělanosti kmenových zaměstnanců, 

která je následující:  

základní vzdělání                      11,5 % 

vyučení               57,3 % 

úplné střední vzdělání                5,4 % 

úplné střední odborné vzdělání 18,9 % 

vysokoškolské vzdělání                       6,9 % 
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6.1. Příčiny fluktuace. 

  

 Po rozhovorech s vedoucími pracovníky a s personalistou jsem zjistila, ţe příčin 

vysoké fluktuace je, bohuţel, celá řada. Některé jsou stejné jak pro kmenové tak pro 

agenturní zaměstnance, jiné se týkají pouze zaměstnanců agenturních. Nedovoluji si 

uspořádat tyto příčiny do hierarchie, protoţe kaţdého člověka ovlivňuje jiný faktor. 

Příčiny se mi jeví obdobně závaţné a nedovoluji si tedy některou upřednostnit před 

druhou. 

 

1) Motivace a zaměstnanecké výhody. 

Zde se chci odkázat na kapitolu 5.1, kde jsou uvedeny zaměstnanecké výhody, které 

Slévárny nabízí. Ty jsou, dle mého názoru, velmi lákavé. Tyto výhody však dostanou 

pouze zaměstnanci kmenoví agenturních zaměstnanců se netýkají. Ti mají niţší mzdové 

ohodnocení, nulové odměny, a Slévárny rovněţ neinvestují do jejich vzdělání. Motivací 

těchto zaměstnanců je akorát moţnost přednostního zařazení do kmenového stavu. Jinak 

nespatřuji nic, co by je mohlo pozitivně motivovat. V dnešní době všichni lidé na 

vedoucích pozicích ví, jak důleţité je zaměstnance motivovat, aby dosahovali výkonů, 

které od nich společnost očekává. Motivovaný zaměstnanec je pro společnost velkým 

přínosem, dosahuje lepších výsledků (coţ je pro společnost velmi důleţité) a nehledá si 

jiné zaměstnání. Agenturní pracovníci, kteří mají mnohem niţší mzdu neţ kmenoví, 

tedy postrádají tu nejdůleţitější a rozhodující z hmotných výhod. Péče o vzdělávání 

zaměstnanců. Je  rovněţ nejpouţívanějším nástrojem, zvyšujícím pracovní atraktivitu 

organizace a tedy její úspěšnost při získávání a  udrţení zaměstnanců. Neinvestování do 

vzdělání zaměstnance rovněţ můţe u agenturních zaměstnanců vyvolat zápornou 

motivaci. Zaměstnanec se můţe cítit méně kvalifikovaným neţ ostatní a vyvolá to             

v něm obavy z jeho budoucnosti ve společnosti, protoţe neví zda se do budoucna s ním 

bude počítat či ne. 
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2) Náročnost práce. 

Slévárny Třinec patří mezi opravdu těţké provozy. Mnoho zaměstnanců tuto fyzicky 

velmi náročnou práci nezvládne a odejde ze zdravotních důvodů. Je nutno uvést, ţe se 

na provoze vyskytuje vysoká prašnost, hluk, vibrace při práci s pneumatickými kladivy a 

mnoho dalších faktorů. Mnozí lidé neví, do čeho vlastně jdou, coţ souvisí s nízkou 

kvalifikací v oboru. Jak jsem uvedla, výuční obory byly zrušeny a tak se do stavu 

zaměstnanců dostávají ţáci z oborů kuchař - číšník a mnoho dalších, které se Slévárnou 

vůbec nesouvisí. Tito lidé jednou projdou provozem a zdá se jim, ţe to zvládnou. Kdyţ 

však nastoupí do zaměstnání, poznají realitu, se kterou vůbec nepočítali a brzy 

odcházejí. Zde bych chtěla poukázat na to, jak je důleţité mít zaměstnance s příslušnou 

kvalifikací. Ţáci, kteří se vyučili v oboru, o něm mnohé ví a nic je nepřekvapí. Za 

výborné spatřuji to, ţe ţáci během svého studia nastupují praxe na provozech, čímţ se 

připravují na budoucí povolání. Kdyţ se po škole pak hlásí o zaměstnání v oboru, znají 

jiţ podnik a umí uţ pracovat, nemusí je nikdo dlouho zaučovat. Tuto práci udělala za 

zaměstnavatele škola. 

 

3) Nechuť k práci. 

Tento problém, jak jsem zjistila se týká hlavně agenturních zaměstnanců. Je to  

problém velmi závaţný a Slévárnám působící značné problémy. V praxi to vypadá tak, 

ţe pracovníci, kteří byli na Slévárny vysláni, pouze přijdou za vedoucím zaměstnancem 

a vyţadují od něj razítko a podpis, ţe se na Slévárny dostavili, ale pracovat nechtějí.         

V horším případě absolvují školení BOZ a lékařskou prohlídku, nechají se zaučit a další 

den jiţ nepřijdou, všehovšudy odpracují maximálně 5 dní. Neví se tedy, jak se můţe  

s těmito pracovníky počítat. Po rozhovoru jsem zjistila, ţe často zavolají ráno, ţe 

nepřijdou v daný den do práce nebo nevolají vůbec a nikdo je nevidí celý týden nebo uţ 

vůbec. Je to velmi závaţný problém a jeho závaţnost se ještě prohlubuje tím, ţe jejich 

jednání není porušením pracovní kázně. Tento člověk je tedy dál veden v evidenci firem 

zajišťujících sluţby a firma mu nabízí další zaměstnání. 
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4) Odloučení od rodiny. 

Tento problém se týká rovněţ zaměstnanců agenturních. Zaměstnanci jsou mnohdy 

ze zahraničí: Slovenska, Polska a Rumunska. Tedy daleko od své domoviny a svých 

rodin. Jsou ubytování na ubytovnách a domů ke svým rodinám se vracejí jen zřídka. 

Někteří se vracejí domů kaţdý víkend jiní z důvodu velké vzdálenosti ještě méně 

častěji. Stesk po rodině, rodné vlasti nakonec u některých převládne a dají výpověď, aby 

si našli práci blíţe domovu. 

 

5) Nejistota. 

Jak je uvedeno, v kapitole personální politika, odešlo v roce 2009 ze sléváren 106 

zaměstnanců. Bylo to v důsledku globální krize, která vypukla jiţ v roce 2008                     

a promítla se takřka ve všech podnicích. Slévárny se snaţily udrţet kmenové 

zaměstnance a proto bohuţel přednostně dávali výpověď agenturním 

zaměstnancům.Tento krok je zcela jistě logický na druhou stranu vyvolává pocit 

nejistoty u agenturního zaměstnance, ţe v případě nouze nemá zázemí a bude 

přednostně propuštěn. Za nejistotu lze rovněţ povaţovat to, ţe agenturní zaměstnanci 

nemívají smlouvu na dobu neurčitou. Často je jim ze strany agentury do nekonečna 

prodluţována a nemají tak jisté zázemí. V praxi to vypadá tak, ţe ráno přijdou na směnu 

a není-li s nimi vedoucí zaměstnanec spokojen, odevzdá jim průkaz a jsou bez místa 

 a bez nároku na odstupné, výpovědní lhůty a udání důvodů. 

 

6) Rasizmus a posměch. 

Agenturní zaměstnanci se, bohuţel, potýkají i s posměchem a dokonce rasizmem ze 

strany spoluzaměstnanců. Posmívají se jim z mnoha důvodů, jako například jiná státní 

příslušnost, absence kvalifikace v daném oboru nebo nízký stupeň vzdělání. Toto 

prohlubuje pocit méněcennosti a zaměstnanci neradi chodí do zaměstnání, protoţe ví, ţe 

budou znovu terčem posměchu nebo dokonce i různých schválností, které na ně nastraţí 

jejich kolegové. Přitom po rozhovoru s personalistou jsem zjistila, ţe mnozí lidé, kteří 

mají třeba jen ukončené základní vzdělání, jsou velmi šikovní a zruční, dodělávají si 

kurzy a jejich pracovní kázeň a nasazení jsou na velmi dobré úrovni. Tito lidé si 
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nedodělali vzdělání z mnoha různých důvodů, mnohdy díky mladické nerozváţnosti             

a jsou nyní rádi, ţe dostali šanci se nějak uplatnit. 

 

7) Práce na směny. 

 Na Slévárnách je zaveden vícesměnný provoz. Některé profese mají klasický 

provoz - dvě ranní směny, dvě odpolední, dvě noční směny a dva dny volna. Některé 

profese však pracují týden na ranní směny, týden odpolední směny a týden noční směny. 

Toto je dle mého názoru velmi zdravotně náročné. Týden nočních směn je nejhorší. 

Tento faktor ovlivňuje velmi lidské zdraví a psychiku. Čím delší dobu tak zaměstnanci 

pracují, tím více se to promítá na jejich zdraví. Časem se u nich projeví problémy jako 

nespavost, které musí řešit uţíváním léků. 

  

 Z výše uvedeného textu jasně vyplývá, ţe více příčin fluktuace se nachází na 

straně agenturních zaměstnanců, coţ koresponduje s výškami této fluktuace 40%. 

Nejhorší alternativou je to, ţe příčiny se často kumulují a zaměstnanci mají důvodů pro 

odchod hned několik. Kdyţ si představím, ţe zaměstnanec na sobě pociťuje příčiny, 

jako je demotivace, náročnost práce, vzdálení od rodiny a k tomu pocit nejistoty  

a sounáleţitosti, nedivím se, ţe jsou čísla tak vysoká. Na druhé straně u kmenových 

zaměstnanců příčin mnoho nespatřuji. Buďto odcházejí z důvodu fyzicky náročné práce 

nebo jen odcházejí na lepší místa, kde jim nabízejí ještě více výhod. 

 

6.2. Důsledky fluktuace. 

Mezi hlavní největší důsledky fluktuace na Slévárnách patří: 

 neplnění výkonnostních norem, 

 ztráta ochranných pomůcek, pracovních oděvů a nářadí, 

 časově a finančně náročné provádění nových výběrových řízení, 

 nekonečné zaučování zaměstnanců k výkonu dané práce, 

 nekonečné provádění školení. 

 Vysoká fluktuace působí Slévárnám řadu problémů. Tyto problémy mají 

nepříznivý vliv na chod společnosti. V první řadě je třeba si uvědomit, ţe celý proces 
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získávání a zaučení zaměstnance na dané pracovní místo je proces velmi časově                  

a finančně náročný. Nejhorší je situace u agenturních zaměstnanců, kde se procento 

fluktuace pohybuje ve velkém měřítku. U těchto zaměstnanců se vedoucí pracovníci 

setkávají s velkou nechutí pracovat. Vedoucí zaměstnanec vydává do nekonečna 

poţadavky na nového zaměstnance, coţ ho časově zdrţuje. Kdyţ uţ firma dodá lidi, 

nemůţe si být jista, zda na druhý den přijdou coţ je další zásadní problém, který zdrţuje 

celý chod provozu a ve výrobě ohroţuje plnění norem. Vedoucí pracovníci poté musejí 

řešit jak absenci některého zaměstnance rychle vyřešit. Vedoucí zaměstnanec je stále 

v nejistotě, zda bude mít zajištěn počet lidí, které k výkonu daného úkolu bude 

potřebovat či nikoli. Tento faktor způsobuje rovněţ velkou zášť ostatních zaměstnanců 

k těmto nespolehlivým lidem. Často totiţ musejí danou práci vykonat za ně a nemohou 

se věnovat jen své práci. Toto prohlubuje zlé vztahy na pracovišti, které jsou  pro 

kaţdou organizaci neţádoucí. Nezodpovědné jednání, bohuţel, není bráno jako hrubé 

porušení pracovní kázně. Navíc provádět záznamy o tomto jednání není časově ani 

prakticky jednoduchá záleţitost. Dalším problémem, který navazuje na problém 

absence, je to, ţe zaměstnanci dostanou po příchodu na pracoviště pracovní oděv, 

ochranné pomůcky a nářadí k výkonu své práce. Tyto věci nelze pak od těchto lidí zpět 

vymoci. Často se jiţ v práci neobjeví ani oni ani tyto věci, které stojí Slévárny nemalé 

peníze. U agenturních zaměstnanců sice ochranné pomůcky hradí agentura, ale nářadí 

patří Slévárnám. Dle mého názoru je nejhorší stálé zaučování nových lidí. Zaučit 

někoho na dané pracovní místo není záleţitost nikterak jednoduchá. Vyţaduje pečlivost 

a trpělivost. Na pracovišti tedy musí být stále vyčleněn  zaměstnanec, který má za úkol 

nové zaměstnance zaučovat. Jestliţe však někomu věnuje svůj čas a daný člověk jiţ po 

zaučení nepřijde nebo odpracuje několik směn a skončí, je to pro člověka, který zaučení 

provádí, značně frustrující. Stejně tak jako zaučení, stále probíhají nová školení. 

 

6.3. Závěrečné hodnocení 

Studiem odborných textů a srovnáním celého procesu výběru zaměstnanců na 

Slévárnách jsem dospěla k následujícím závěrům. Shledávám, ţe samotnému procesu 

výběru kmenových zaměstnanců není co vytknout. Pohovor s uchazečem provádí 
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výběrová komise, tudíţ  naprosto vylučuji jakoukoli subjektivitu, která by mohla nastat, 

kdyby celé výběrové řízení vedla s uchazečem pouze jedna osoba. Uchazeče, kteří 

neměli u pohovoru štěstí, si personalista ukládá do systému SAP pro moţnost budoucí 

spolupráce. Kaţdému uchazeči, který nebyl přijat, je písemně zasláno oznámení o jeho 

nepřijetí a poděkování za účast ve výběrovém řízení. 

 Velké mezery naopak spatřuji ve výběru agenturních zaměstnanců. K chybám 

dochází jednoznačně jiţ na straně agentury a problémy se následně odráţejí na 

Slévárnách. Povaţuji za nepřípustné, ţe výběr vlastně probíhá tak, ţe Slévárny dají 

poţadavek např. na 3 zaměstnance a 3 jsou jim dodáni, tudíţ ţáden výběr vlastně 

neprobíhá. Slévárny si zde nemohou odpovědět na základní otázky: Můţe jedinec 

vykonávat danou práci? Má pro to schopností? Chce jedinec vykonávat danou práci? Je 

k tomu motivován? Jak asi jedinec zapadne do organizace? 

             Řešení celého problému bych pro management Sléváren navrhla několik:  

I. Pokud chtějí dále spolupracovat s agenturami, navrhovala, bych aby 

jim agentura nabídla více zaměstnanců, se kterými by Slévárny realizovaly celý proces 

výběrového řízení. Tak by Slévárny měly moţnost výběru ne, pouze příjmu toho, koho 

jim agentura dodá. 

II. Dále bych doporučila vyuţít pracovní vzorky viz.kapitola 3.2.ú Tedy 

názornou ukázku profesionálních schopností uchazeče na činnost, na kterou je přijímán. 

Jsem si jista, ţe tím by se eliminoval problém odcházení zaměstnanců z důvodu 

neznalosti podniku. Jak jsem uvedla v kapitole 6.1, mnoho uchazečů, kteří se na 

Slévárny hlásí, vůbec není vyučeno v oboru. Tudíţ nemají představy o práci, která je 

čeká, ani o provozu, kam chtějí nastoupit. Kdyby si práci vyzkoušeli na týden nebo více, 

poznali by sami, zda je práce v jejich silách či nikoli a mohli by odstoupit sami ještě ve 

fázi výběru. 

III. Smluvně ošetřit případy nevracení nářadí a nepřítomnost na 

pracovišti. Toto bych navrhovala jak se zaměstnancem, tak s agenturou, která by tak 

byla nucena zpřísnit výběr a posílat na Slévárny zodpovědnější pracovníky. Ve smlouvě 

by byly přímo zaneseny sankce pro případy, ţe by se tyto okolnosti vyskytly. 
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IV. Slévárny by měly trvat na dodání referencí od agentur, aby si mohli 

vytvořit náhled o zaměstnanci předem. Soustředit se především na otázky jako: Jaká 

byla délka zaměstnání? Jaký byl mzdový tarif či plat? Kolik dnů absence měl uchazeč 

během posledních 12 měsíců? Zaměstnali by jste jej opět? 

Zcela nejlepší se mi jeví východisko vyloučit zcela agenturu a vybírat 

zaměstnance do kmenového stavu. Zde by bylo nutno ověřit, zda jsou Slévárny schopny 

pokrýt náklady na pracovní místo či ne? Kdyby se vybíralo přímo do kmenového stavu, 

nebyla by fluktuace tak velká. Nový uchazeč by byl zcela motivován zaměstnaneckými 

výhodami, které Slévárny nabízejí. Nevyskytl by se u něj tak, jako se vyskytuje                   

u agenturních zaměstnanců, pocit nejistoty a byl by zcela motivován (představím-li si 

vedle sebe dva pracující zaměstnance provádějící naprosto shodnou činnost a jeden má 

mzdu např. 13 000 Kč a druhý 8 000 Kč není to pro toho druhého příliš velký motiv ke 

zvýšení výkonu). Pro přilákání co největšího počtu uchazečů by bylo třeba celý nábor          

a výhody medializovat. Media dnes mají velkou moc a tak bych doporučovala vyuţívat 

ve velké míře internet, který dnes mnoho lidí vyuţívá ke hledání práce a pro zjišťování 

informací o podniku, do kterého se hlásí. Rovněţ bych doporučila inzerce v tisku, který 

se zabývá právě problematikou nabídek zaměstnání. Zcela nejdůleţitější by však bylo 

zabezpečit rozvoj místa přijmout odborného pracovníka a dále prohlubovat jeho 

kvalifikaci. Z mého hlediska je velmi důleţité, aby se začal propagovat znovu výuční 

obor, který by kvalifikovanou pracovní sílu dodával. Určitě bych tedy doporučovala 

zapojit se do spolupráce se základními školami aby děti i rodiče viděli, ţe je 

perspektivní přihlásit se na tento výuční obor, protoţe budou mít zajištěnou práci  

v prosperujícím podniku. Chtěla bych poukázat na to, ţe zaměstnanců v oboru ubývá. 

Jedni jdou uţ pomalu do penze a mladší jiţ nejsou. Takţe pak vidíme, ţe tyto práce 

vykonávají zaměstnanci vyučeni v různých oborech, jen ne v tom, který k ní patří. Je 

tedy rozhodující vychovat si novou generaci kvalifikované pracovní síly a dlouhodobě 

spolupracovat se školami v regionu. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na výběr zaměstnanců v průmyslovém 

podniku Slévárny Třinec a.s. Základním smyslem této práce bylo popsat stávající 

úroveň výběru zaměstnanců, najít a identifikovat konkrétní nedostatky, které jsou 

příčinou vysoké fluktuace a které, by se měly, dle mého názoru, řešit. Na základě 

získaných teoretických a praktických znalostí jsem navrhla, jakým způsobem by se daly 

konkrétní nedostatky odstranit a co by se mělo v procesu výběru upravit.  

Úvodní tři kapitoly se zabývají teoretickými poznatky o popisu pracovního místa 

a následujícím získávání a výběru zaměstnanců. V úvodní kapitole praktické části, která 

je čtvrtou kapitolou práce, je představen podnik Slévárny Třinec, a.s. od jeho historie po 

současnost. V páté kapitole je analyzován proces výběru kmenových a agenturních 

zaměstnanců. Závěrečná, šestá kapitola naplňuje zadání diplomové práce, protoţe uvádí 

příčiny fluktuace a její důsledky. Jsou zde navrţena řešení jak situaci optimalizovat. 

Opatření jsou prakticky realizovatelná, ale je třeba zváţit a propočítat konkrétní dopady 

– přínosy a náklady, kaţdého z nich. To uţ bude záviset na Slévárnách, jak se k řešení 

svých problémů s fluktuací zaměstnanců postaví. 

Teoretická část diplomové práce mi přinesla lepší orientaci v problematice 

výběru zaměstnanců a díky praktické části jsem navíc získala ucelený přehled 

 o personalistice ve vybraném podniku. Doufám, ţe minimálně stejný přínos získá kaţdý 

čtenář a v ideálním případě budou alespoň některá z mnou navrţených opatření inspirací 

pro vedení Sléváren. 

Při práci jsem vycházela z teoretických poznatků odborné literatury a zároveň 

z vlastních praktických zkušeností ze Sléváren.  
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