
 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce analyzuje současné metody výběru lidských zdrojů ve společnosti 

D.I.SEVEN,a.s., vyhledává slabá místa výběrového řízení a navrhuje postupy vedoucí ke 

zkvalitnění procesu vyhledávání nových zaměstnanců. 

První část zpracovává poznatky z odborné literatury, které se specializují na náborové metody 

malých a středních podnicích a jsou aplikovatelné pro D.I.SEVEN, a.s. Druhá část popisuje 

společnost, její předmět podnikání a stávající náborové postupy. Tyto postupy analyzuje, 

upozorňuje na odhalené nedostatky a navrhuje konkrétní kroky vedoucí k jejich odstranění. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis analyzes the current methods of selection of human resources by in 

company D.I.SEVEN. It is  looking for vulnerabilities of the selection process and the 

procedures upgrading to improve the search process for new employees. 

The first part presents processing from the literature, that specializing in the recruitment methods 

in small and medium enterprises and are applicable for DISEVEN as. 

The second part describes the company, their subject   of business are and current recruitment 

procedures. 

These analysis procedures,they  will draw attention to the revealed shortcomings and proposes 

concrete steps leading to their elimination. 
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Úvod 

 

Tržní situace v současné Evropě je oproti minulosti charakteristická převahou nabídky nad 

poptávkou. Vysoká četnost přímé i nepřímé konkurence nutí organizace stále více bojovat o 

zákazníka. Jedním z nástrojů tohoto konkurenčního boje je také kvalita.   

Pokud podnikatel zaměstnává, alespoň jednoho zaměstnance, pak prosperita jeho firmy do 

značné míry závisí právě na kvalitách takového pracovníka. Proto je výběr správných lidí pro 

podnikatele životně důležitý. 

 

Cílem práce, která byla napsána ve spolupráci se společností  D.I.SEVEN,  a.s. je analýza 

stávající metodiky výběrového řízení v této organizaci a nalezení nedostatků, které zapříčiňují 

selhávání současného systému výběru.  Na základě provedené analýzy byly zpracovány návrhy, 

jak tyto nalezené nedostatky odstranit.    

 

Teoretická část práce zpracovává takové poznatky z odborné literatury, které se specializují na 

náborové metody v malých či středních podnicích a jsou aplikovatelné pro D.I.SEVEN,  a.s..   

Praktická část seznamuje čtenáře se společností, s jejím předmětem podnikání, stručnou historií a 

stávajícími náborovými postupy. Tyto postupy analyzuje, upozorňuje na odhalené nedostatky a 

navrhuje konkrétní kroky vedoucím k jejich odstranění. 
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1. Získávání vhodných zaměstnanců  

 

Získávání zaměstnanců je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné množství odpovídající kvality uchazečů o tato místa s vynaložením 

minimálních nákladů, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. 

Získávání vhodných zaměstnanců rozhoduje o tom zda realizace cílů organizace bude zajištěna 

potřebnými lidskými zdroji, rozhoduje o úspěšnosti, prosperitě a konkurenceschopnosti. [3] 

 

Proces získávání vhodných zaměstnanců lze rozdělit do šesti kroků: 

 První krok: Sestavení popisu pracovního místa. 

 Druhý krok: Definování požadavků na uchazeče. 

 Třetí krok: Oslovení uchazečů. 

 Čtvrtý krok: Předvýběr. 

 Pátý krok: Výběrové metody. 

 Šestý krok: Výběr uchazeče. 

 

1.1. Sestavení popisu pracovního místa 

 

Popis pracovního místa je souhrnem informací, které jsou o pracovním místu k dispozici. 

Dokument následně slouží k odvození požadavků na uchazeče. Popis pracovního místa by měl 

obsahovat: [2] 

- celkový účel: proč pracovní místo existuje a jaký je v podstatě očekávaný příspěvek 

držitele pracovního místa, 

- obsah: povaha a šíře práce, pokud jde o vykonávané úlohy a plnění povinností, 

- zodpovědnost: výsledky nebo výstupy, za které držitel pracovního místa zodpovídá, 

- kritéria výkonu: měřítka nebo ukazatel, které umožňují zhodnotit, nakolik je práce 

vykonávána uspokojivě, 

- odpovědnost: úroveň odpovědnosti, kterou držitel pracovního místa musí uplatňovat 

v souvislosti s šíří a vstupy práce, rozsah svěřené pravomoci, hodnota zdrojů, které 

spravuje, typ a význam interpersonálních vztahů, 

- organizační faktory: vztahy podřízenosti, resp. nadřízenosti týkající se držitele 

pracovního místa, 
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- motivující faktory: zvláštní rysy práce na pracovním místě, které pravděpodobně mohou 

motivovat nebo nemotivovat držitele pracovního místa, pokud se nepřijmou příslušná 

opatření, 

- faktory osobního rozvoje: vyhlídka na postup a kariéru a příležitost získat nové 

dovednosti nebo odbornost, 

- faktory prostředí: pracovní podmínky, hlediska zdraví a bezpečnosti, pracovní doba, 

mobilita, ergonomické faktory vyplývající z povahy a používání zařízení nebo z povahy 

pracoviště. 

 

1.2. Definování požadavků na uchazeče 

 

Jedná se o takové charakteristiky, které musí uchazeč splňovat, aby mohl vykonávat určenou 

práci za daných podmínek. 

 

Požadavky na uchazeče lze sestavit z těchto oblastí: [1] 

- odborné schopnosti: co daný jedinec musí znát a být schopen dělat při plnění svých 

pracovních povinností, 

- požadavky na chování a postoje: typy chování, požadované k úspěšnému výkonu budoucí 

práce. Při definování požadavků na chování je možné odvodit informaci o požadavcích 

na postoje, tj. jaké postoje budou mít pravděpodobně za následek vhodné chování a 

úspěšný výkon práce, 

- odborná příprava a výcvik: jaké požadované povolání, odbornost, vzdělání nebo výcvik 

by měl uchazeč o zaměstnání splňovat, 

- zkušenost a praxe: tento požadavek je důležitý zejména, jedná-li se o práci ve stejném 

oboru nebo podobné organizace, kde uchazeč již pracoval. Jedná se o dosud vykonávané 

činnosti a jejich úspěšnost v nich, 

- zvláštní požadavky: tam, kde úlohou držitele pracovního místa bude uspět v určitých 

oblastech, 

- vhodnost pro organizaci: podniková kultura a schopnost uchazečů v ní pracovat a 

přizpůsobit se jí, 

- další požadavky: cestování, neobvyklá pracovní doba, proměnlivé pracoviště, pobyt 

mimo bydliště pracovníka atd., 

- možnost splnit očekávání uchazeče: míra v jaké může organizace splnit očekávání 

uchazečů, pokud jde o možnosti kariéry, vzdělávání, jistoty zaměstnání atd. 
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1.3. Pracovní nabídka a způsoby oslovení uchazečů 

 

Správně sestavená pracovní nabídka poskytuje uchazeči dostatek informací, aby se mohl 

rozhodnout, zda má o nabízenou práci zájem. A také zda má dostatečné schopnosti, aby se mohl 

o danou práci ucházet. Taková nabídka zajistí, že na ni budou reagovat pouze vhodní uchazeči. 

Efektivní pracovní nabídka musí obsahovat: [9] 

- název práce, 

- popis pracovní činnosti, 

- místo výkonu práce, 

- název a adrese podniku, 

- požadavky zaměstnavatele na uchazeče, 

- pracovní podmínky, plat, odměny, výhody, směnnost…, 

- dokumenty požadované od uchazeče, 

- pokyny pro uchazeče, jak, kde a do kdy má kontaktovat zadavatele. 

Výše uvedené body efektivní pracovní nabídky jsou základem každé úspěšné náborové 

kampaně. Platí, že: 

Úspěšná náborová kampaň vede k dostatečnému množství žádostí zaslaných lidmi, kteří jsou pro 

vaše volné místo vhodně kvalifikovaní, a tak je dalším úkolem vybrat z tohoto množství 

nejvhodnější osoby. [6] 

 

Způsoby oslovení uchazečů jsou cesty, po kterých se pracovní nabídka dostává k zájemcům o 

práci. 

 

Patří mezi ně: 

- spolupráce s Úřadem Práce: Úřad práce je státní agentura práce s nejrozsáhlejší evidencí 

uchazečů o zaměstnání. Spolupráce s úřadem práce je zdarma a jeho pracovníci sami 

provedou na základě zadaných požadavků prvotní výběr uchazečů. Tento výběr však 

nebývá zpravidla příliš důsledný a krom vhodných uchazečů o zaměstnání úřad práce 

posílá také uchazeče, kteří nechtějí pracovat vůbec nebo jim nabízená práce nevyhovuje, 

ale oni se museli ze zákona přihlásit k výběrovém řízení, popř. nevyhovují ve všech 

bodech nastaveným požadavkům. Personalista tak musí jednat i s takovými „uchazeči“, 

kteří by jej v případě použití jiných metod vůbec neoslovili. 

- Dotaz mezi zaměstnanci: Dotaz mezi zaměstnanci znamená, že provozní manager předá 

informaci o volné pracovní pozici svým podřízeným. V praxi pak mohou nastat dva 
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případy. V prvním, zaměstnanci plní pouze roli šiřitele informací. K uchazeči se 

informace dostane řetězem „známý-známých“ a uchazeč původního pracovníka vůbec 

nemusí znát. Ve druhém případě se zaměstnanci aktivně zapojí a uchazeče přímo 

doporučí. Doporučení může být určitým plusem pro kandidáta v přijímacím řízení. Avšak 

nesmí nahrazovat standardní výběrové procesy. Metoda „dotaz mezi zaměstnanci“ 

nedává tak rozsáhlý soubor uchazečů jako Úřad práce nebo inzerce v tisku. Je vhodná 

jako doplněk k jiným metodám nebo v případě, že manager potřebuje obsadit pouze 

jedno pracovní místo. 

- Náhodní zájemci: Skupinu náhodných zájemců tvoří uchazeči o práci, kteří nabízejí své 

služby, aniž by byla zveřejněna konkrétní pracovní nabídka. Tito zájemci vytvářejí 

levnou databázi, kterou může personalista v případě potřeby použít. Mezi nevýhody 

tohoto postupu patří, že: databáze se musí neustále aktualizovat, zájemci přicházejí 

neplánovaně. Uchazeči mají často nepřesnou představu o potřebách organizace a značné 

množství z nich je pro organizaci neupotřebitelných. [10].   

- Webové stránky: Internet lze při hledání nových zaměstnanců využít dvěmi způsoby. A 

to buď využitím internetových portálů specializujících se na zprostředkování zaměstnání, 

nebo uveřejněním nabídky na vlastní webové stránky. Je však nutno mít na paměti, že ne 

každý má přístup k počítači nebo dostatečně kladný vztah k výpočetním technologiím. 

Z těchto důvodů může použití pouze internetové inzerce omezit výběr uchazečů. [4] 

- Vývěska: Vývěska představuje plakátovou formu nabídky pracovního místa. V podstatě 

jde o písemnou formu metody „dotaz mezi zaměstnanci“. Ale vývěska osloví širší okruh 

lidí. Vývěsky existují podnikové a mimopodnikové. Podniková vývěska je prezentována 

na pracovištích společnosti. Mimopodniková pak na veřejných k tomuto účelu určených 

místech. Mimopodnikovou vývěsku lze uplatnit v případech kdy pracovní pozice, kterou 

je nutno obsadit se nachází ve vzdálených oblastech s nižší hustotou obyvatel. 

- Letáky vkládané do poštovních schránek: pracovní nabídky je formou letáků doručená 

obyvatelům určité oblasti, ať už prostřednictvím poštovních doručovatelů, 

specializovaných organizací poskytujících tyto služby nebo pro ty tyto účely najatých 

jedinců. [9] 

- Inzerce v tisku: Uveřejnění pracovní nabídky v tištěných periodikách je způsob, jak 

v krátkém časovém okamžiku oslovit velký počet lidí. Současně taková nabídka 

odstraňuje hlavní nevýhodu při spolupráci s úřadem práce. Tou je posílání uchazečů, 

kteří nemají skutečný zájem o práci. Je-li inzerát zpracován dle zásad efektivní pracovní 
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nabídky uvedených v úvodu této kapitoly, pak zpravidla dokáže zajistit dostatek 

vhodných kandidátů k výběrovému řízení, aniž by bylo nutno využívat jiných metod. 

Nevýhodou této metody oproti výše popsaným postupům je skutečnost, že je placená. 

Pracovní nabídky se musí zveřejňovat opakovaně, dodržování zásad efektivnosti 

znamená větší plochu a tím také cenu inzerátu. Proto inzerce v tisku najde uplatnění při 

hledání většího počtu uchazečů ke konkrétnímu datu (např. při otvírce nové zakázky) za 

předpokladu, že nelze dostatečný soubor kandidátů získat jinými postupy. 

 

1.4. Předvýběr 

 

Po zveřejnění nabídky volného pracovního místa, personalistu osloví skupina zájemců.  

V závislosti na velikosti této skupiny a také prvotních informacích, které jednotliví zájemci o 

sobě podají, je nutné vytvořit soubor uchazečů, kteří budou pozváni k další části výběrového 

řízení.  

Zpravidla se tak děje rozčleněním zájemců do tří skupin [5]: 

- Vhodní: Tuto skupinu tvoří zájemci, kteří se v reakci na nabídku prezentovali velmi 

dobře a splňují veškeré zadané požadavky. Zájemci z této skupiny postupují do další fáze 

výběrového řízení. 

- Možná vhodní: V této skupině jsou zájemci, u nichž existuje pochopnost o tom, zda plně 

vyhovují nastaveným požadavkům. Tato pochybnost může být dána neúplnými 

informacemi, které o sobě uchazeči poskytli nebo jinými faktory. Postup těchto zájemců 

do dalšího kola výběrového řízení je podmíněn velikostí první skupiny. 

- Nevhodní: Jedná se o zájemce, kteří nesplňují ani základní nastavené požadavky 

organizace. 

Je samozřejmostí, že uchazečům z poslední, „neúspěšné“ skupiny zdvořile poděkujeme 

za jejich účast ve výběrovém řízení a informujeme je o jejich odmítnutí. Je-li to jen 

trochu vhodné, požádáme je o možnost zařazení do firemní databáze pro případ, že bude 

obsazovaná pro ně vhodnější pozice. 

 

1.5. Výběrové metody 

 

Výběrové metody jsou postupy pomocí, kterých si organizace vybírají vhodné pracovníky. Pro 

nábor řadových pracovníků se obvykle používají dotazníky a pohovory. 
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1.5.1. Dotazník 

Dotazník je soubor otázek, které umožňují buď uzavřené, nebo otevřené odpovědi. Pokud se 

okruhy otázek zaměřují na osobní data a požadavky pracovní pozice, stává se z dotazníku mocný 

nástroj předvýběru.  

Pomocí dotazníku lze poměrně rychle zpracovat početné soubory uchazečů. Standardizované 

dotazníky lze totiž snadno vyhodnotit a vzájemně pak porovnat jednotlivé uchazeče.  

 

1.5.2. Pohovor 

Pohovor je jednáním mezi organizací a uchazečem o zaměstnání. Organizace hledá pracovníka, 

který se bude podílet na vytváření firemních hodnot a uchazeč hledá takovou práci, která naplní 

jeho očekávání.  

Aby byl pohovor úspěšný, musí naplnit tři hlavní cíle: [10] 

 

- získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních a pracovních cílech, 

popřípadě verifikovat informace uváděné v písemných dokumentech, 

- poskytnout uchazeči informace o podniku; je přitom důležité, aby uchazeč získal 

realistickou představu o práci na obsazovaném pracovním místě a nebyl vědomě uváděn 

v omyl, 

- posoudit osobnost uchazeč (má se za to, že posledního z uvedených cílů může pohovor 

dosáhnout dokonce lépe než testy osobnosti). 

 

V praxi se při vybírání nových zaměstnanců používají dva typy pohovorů:  

 

Nestrukturovaný pohovor je v podstatě volným rozhovorem bez pevného obsahu. Spolehlivost 

takového typu pohovoru je velmi nízká, v jeho průběhu může dojít k opomenutí pro přijetí 

rozhodujících faktorů, vzájemné porovnávání různých uchazečů je prakticky nemožné. 

 

Strukturovaný pohovor má danou strukturu, v níž vychází ze specifik pracovní pozice. Jeho 

nevýhodou oproti předchozímu typu pohovoru je sice náročnější příprava. Ale v ostatních 

bodech jednoznačně vítězí. Celková spolehlivost strukturovaného pohovoru je vyšší, 

k opomenutí důležitých faktorů prakticky nemůže dojít, protože personalista postupuje podle 

předem připravené osnovy, vzájemné porovnávání uchazečů je značně objektivnější. 

 

Možná forma strukturovaného pohovoru: 
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- Úvod: Pohovor je oboustranně stresující záležitost. Personalista potřebuje získat člověka, 

který bude přínosem pro firmu. Nezaměstnaný uchazeč hledá zdroj příjmu. 

Úkolem úvodu je proto navodit uklidňující, příjemnou atmosféru. Měl by 

obsahovat pozdrav a vzájemné představení, důvod a přibližnou dobu konání pohovoru, 

krátký rozhovor na neutrální téma s cílem uvolnit uchazeče. 

- Poskytování informací: Stručné představení organizace následované již podrobnějším 

popisem pracoviště a pracovní náplně. 

- Získávání informací: Zde personalista ověří a doplní údaje dodané uchazečem. 

Podrobněji se věnuje těm bodům, kterým přikládá na základě požadavků pracovní pozice 

větší důležitost. 

- Otázky a odpovědi: Volný rozhovor na témata související s prací a zaměstnavatelem. 

- Naslouchání a pozorování: Po celou dobu trvání pohovoru personalista naslouchá a 

pozoruje uchazečovo vystupování. Výsledky tohoto pozorování spolu s uchazečem 

uvedenými fakty dávají základní soubor informací nutných pro posouzení uchazeče 

v přijímacím řízení. 

- Rozloučení: Ukončení pohovoru obsahuje poděkování, poskytnutí informace jakým 

způsobem a do kdy bude uchazeč informován o výsledku řízení, rozloučení.  

- Vyhodnocení pohovoru: Personalista po uchazečově odchodu ohodnotí míru naplnění 

sledovaných kritérií uchazečem, krátce relaxuje a následně pokračuje v dalších 

pohovorech. 

 

Pohovor umožňuje lépe poznat uchazečovu osobnost, než dotazník. Uchazečovy osobnostní 

charakteristiky jsou pro personalistu důležité, aby mohl odhadnout, zda uchazeč je vhodný pro 

dané pracovní prostředí.  

Na druhou stranu větší časová náročnost pohovoru dovoluje této metodě prověřit mnohem nižší 

počet zájemců. 

 

 

1.6. Výběr uchazeče 

 

Úkolem výběru je porovnat předpoklady uchazečů s požadavky na konkrétní pracovní místo a 

vybrat uchazeče s nejlépe vyhovující kvalifikací. [8] 

Při tomto porovnávání je dobré vycházet z bodové stupnice. Vybraný pak bude uchazeč 

s nejlepším dosaženým výsledkem. 
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Princip výběru zní: 

Zaveďte jasné kategorie: otázky-odpovědi-bodový systém-výsledek. [7] 
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2. Charakteristika  společnosti  D.I.SEVEN, a.s.  

 

Historie společnosti 

Společnost D.I.SEVEN s.r.o. byla založena a v době svého vzniku také působila v Praze 21.4. 

1995. V roce 2004 společnost mění právní formu podnikání na společnost D.I.SEVEN, a.s.. 

Společnost postupně expandovala na celé území ČR a ke konci roku 2010 má založeny pobočky 

v Brně, Plzni, Ostravě, Č. Budějovicích, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem, Hradci Králové, 

Příbrami, Benešově, Olomouci, Karlových Varech a Jihlavě. 

 Dále vznikají sesterské společnosti D.I.SEVEN, a.s. v zahraničí: 

- v roce 2001 Slovensko, 

- v roce 2007 Polsko, 

- v roce 2008 Maďarsko. 

 

Společnost D.I. SEVEN, a.s. působí v těchto oblastech [11]: 

Bezpečnostní služby 

V bezpečnostní oblasti společnost D.I. SEVEN, a.s. zajišťuje fyzickou ostrahu objektů a 

majetku. Službu poskytují k tomuto účelu vyškolení a průběžně vzdělávání pracovníci. Pracovní 

postupy se řídí objektovou směrnicí, která je vypracovávána firemními specialisty na základě 

charakteristik jednotlivých zakázek.  

Fyzickou ochranu osob. Společnost poskytuje komplexní služby související se zajištěním 

bezpečnosti jednotlivým osobám. Ozbrojený doprovod jedno nebo vícečlenným týmem, využití 

elektronických zabezpečovacích prvků, vyhledávání aktivních odposlechů. 

Recepční služby. Tyto služby mohou poskytovat buď pracovníci ostrahy, nebo recepční 

specialisté dle požadavků a potřeb zákazníka. 

 

Úklidové práce 

Společnost D.I.SEVEN, a.s. poskytuje komplexní  úklidové služby a práce. Úklid 

administrativních budov, výrobních hal, venkovních areálů, čištění koberců, výškové čištění, 

očista fasád, úklidy po malířích či po stavebních rekonstrukcích. 
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Pult centrální ochrany 

Středisko pultu centrální ochrany (PCO) nepřetržitě monitoruje signály z elektronických 

zabezpečovacích a protipožárních systémů zakázek, které jsou na tento systém připojeny. 

Monitorovaná data se vyhodnocují a v případě odchylky od standardu PCO aktivuje smluvně 

dohodnutý proces (výjezd zásahové jednotky, přivolání policie, informování určených osob. 

 

Facility management 

Facility management neboli technická správa budov se zabývá hospodárným provozem budov a 

jejich technologických zařízení. Cílem je pak optimalizace nákladů na provoz a servis budov, 

popřípadě navýšení jejich tržní hodnoty.   

 

Pořadatelské služby 

Na kulturních nebo sportovních akcích zajišťují pracovníci společnosti bezpečnost zúčastněných 

osob. Pracovníci kontrolují prostor pořádání akce, kde monitorují chování účastníků, střeží 

privátní zóny před narušením, zabraňují výtržnostem. Ať již v podobě fyzického násilí nebo 

ničení majetku organizátorů. 

 

Cíle společnosti D.I.SEVEN, a.s. [11]: 

- stát se největším poskytovatelem bezpečnostních a úklidových služeb v České republice 

- v rámci všech činností společnosti D.I.SEVEN, a.s. chce zachovat tzv. vstřícný přístup a 

být uznávaným a důvěryhodným obchodním partnerem, 

- zdokonalovat zavedený systém jakosti dle norem řady ISO, 

- odlišovat se vystupováním, komunikací a marketingem, 

- dále zdokonalovat metodiku výcviku a postupů ve všech oblastech naší činnosti, 

- zvyšovat prevenci rizik a předcházet vzniku škod. 
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3. Náborové postupy společnosti D.I. SEVEN, a.s. 

 

Tato kapitola popisuje stávající metody náboru a stanovuje obecné charakteristiky pracovních 

míst. 

 

3.1. Specifikace pracovních pozic a popis pracovní činnosti 

 

Pracovníci společnosti D.I.SEVEN, a.s. jsou najímání na tři primární činnosti: 

A. strážní služba: sestává s fyzické kontroly svěřeného objektu. Strážný provádí kontrolu 

objektu, při které se zaměřuje na opláštěnost budov (kontrola stavu dveří a oken), 

známky přítomnosti nepovolaných osob (poškozené oplocení, pohyb neznámé osoby), 

známky interní kriminální činnosti (výrobní materiál odložený na neobvyklém místě, 

nestandardní pohyb zaměstnanců), požárně nebezpečná pracoviště. Strážný pracuje 

s mobilním telefonem nebo vysílačkou, plastovým policejním obuškem typu Tonfa, 

obranným sprejem a svými znalostmi. Pro kvalitu prováděné strážní činnosti jsou 

následně rozhodující pozorovací, logické schopnosti strážného, fyzická a psychická 

kondice. Kdy strážný musí v rámci své pochůzky podezřelý jev objevit a dát jej do 

logické souvislosti s možnou příčinou a následkem. Vše bráno z pohledu bezpečnostního 

či požárního rizika. Stupeň fyzické kondice pak závisí na velikosti a členitosti 

konkrétního objektu, na který je pracovník najímán. Vždy musí být takový, aby 

pracovník mohl plnit své běžné povinnosti bez nadměrné námahy. Příliš unavený strážný 

není z dlouhodobého hlediska schopen kvalitní strážní činnosti. Ostraha objektu 

zákazníka se provádí za každého počasí a může při ní dojít ke vzniku mimořádné 

událostí. 

Mezi hlavní mimořádné události, které pracovník provádějící strážní činnost nejčastěji 

řeší, patří narušení objektu nepovolanou osobou nebo vznik požáru. Strážný musí vlastnit 

dostatečný fyzický i psychický potenciál, aby nastalé mimořádné skutečnosti dokázal 

optimálně vyřešit.  

 

B. strážní služba na vjezdu-výjezdu neboli vrátnici: pracovníci vrátnice evidují pohyb 

osob uvnitř střeženého objektu. Přičemž se evidované osoby člení do dvou skupin na 

interní a externí. Do interní skupiny patří zaměstnanci zákazníka, externí skupina se 

skládá z návštěv a klientů zákazníka. Primárním důvodem této evidence je poskytování 
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kvalitních služeb. Vrátnice totiž slouží jako zdroj informací o pohybu nebo funkcích 

jednotlivých zaměstnanců zákazníka pro příchozí návštěvy nebo jejich pro nadřízené či 

kolegy. Sice sekundární, ale neméně důležitý důvod, pro který pracovníci pohyby osob 

evidují a průběžně aktualizují je poskytnutí těchto informací zasahujícím požárním 

jednotkám v případě vzniku takové mimořádné situace, která by si vyžádala jejich 

přítomnost či nutnost evakuace objektu. Krom osob pracovníci je součástí celkové 

evidence také sledování pohybu vozidel a jimi přepravovaného materiálu. Evidence 

materiálu pak vychází z přepravních dokumentů a fyzické kontroly úložného prostoru, 

popř. celého vozidla. Na vrátnici se soustřeďují výstupy EZS (elektronických 

zabezpečovacích systémů), EPS (elektronických protipožárních systémů) a pokud není 

objekt vybaven recepcí pak vrátnice  je vybavena také telefonní ústřednou.  

Služba na vrátnici nezatěžuje pohybový aparát pracovníka natolik jako pochůzková 

činnost a nároky na fyzickou kondici jsou při této službě nižší, avšak na druhou stranu se 

zvětšuje množství a složitost elektronických zařízení, které musí pracovník ovládat. 

Pracovník také přichází do většího kontaktu s lidmi, čímž stoupá potřeba reprezentativní 

složky daného pracovního místa. 

 

C. služba na recepci: k základním povinnostem pracovníka recepce patří především výdej 

klíčů, evidence osob, spojování telefonních hovorů, vítání a ohlašování návštěv 

zákazníka, přebírka pošty. Mezi služebními povinnostmi pracovníka vrátnice nebo 

recepce existuje mnoho společných prvků. Hlavní rozdíl mezi těmito pracovními 

pozicemi není proto v samotných službách, ale v přístupu k těmto službám a v tom komu 

jsou určeny. Recepce je primárně určena návštěvám zákazníka a klade důraz na vlastní 

reprezentaci, kdežto vrátnice je více provozní záležitostí.  

 

Nový zaměstnanec může nastoupit na objekt buď na konkrétní pracovní činnost (pouze jako 

recepční, vrátný, strážný) nebo jako multifunkční pracovník, kdy jeho pracovní náplň je složena 

alespoň ze dvou výše zmíněných činností. Nastupuje-li pracovník na objekt, kde bude působit ve 

více činnostech, zpravidla bývá na základě specifických vlastností konkrétního pracoviště 

některá činnost nadřazena ostatním. Tento fakt následně bere provozní manager při přijímání 

nového zaměstnance v úvahu, když v přijímacím řízení přiřazuje váhy jednotlivým výběrovým 

kritériím (výpočetní technika, reprezentace, kondice). Většinu pracovníků společnosti na nižších 

pozicích tvoří multifunkční zaměstnanci. Což usnadňuje jejich vzájemnou zastupitelnost v rámci 

objektu.  
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3.2. Základní požadavky společnosti na zaměstnance  

 

a) požadavky na fyzickou a psychickou zátěž 

Pracovník musí být fyzicky schopný vykonávat své běžné pracovní povinnosti a být dostatečně 

odolný vůči stresovým faktorům po celou dobu směny (více k této problematice v popisu 

pracovní činnosti). 

 

b) požadavky na počítačovou gramotnost  

Zaměstnanci společnosti D.I.SEVEN, a.s. používají při práci zejména následující techniku. 

Osobní počítač, který se využívá k evidenci pohybu osob, vozidel a materiálu. K této evidenci 

se využívá buď standardní program Excel, nebo specifický softwarový produkt používaný 

zákazníkem. Dále pracovník komunikuje prostřednictvím internetu s nadřízeným pracovníkem 

společnosti popřípadě intranetem s vybranými pracovníky zákazníka. Poslední funkcí osobního 

počítače je monitoring střeženého objektu s ohledem na zabezpečení proti vniku nepovolaných 

osob a protipožární prevenci.  

Mobilní telefon a krátkovlnná vysílačka jsou prvky spojovací techniky, které využívají 

jednotliví pracovníci společnosti při vzájemném kontaktu. Pracovník recepce či vrátnici také 

částečně obsluhuje telefonní ústřednu a zajišťuje tím spojení zákazníka společnosti s externími 

volajícími. Mezi poslední elektronické prvky, které pracovníci využívají při plnění svých 

pracovních povinností, patří obsluha zabezpečovacích či protipožárních systémů a 

pochůzkového počítačového terminálu PT 200. 

Vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí, aby uchazeči uměli pracovat s výpočetní technikou.  

 

c) reprezentace 

Pracovníci pracují ve služebních stejnokrojích označených logem Společnosti. Takto jsou i pro 

okolí viditelně spojení se zaměstnavatelem a každé chování pracovníka, které by bylo v rozporu 

s interními provádějícími předpisy či etickým kodexem by mohlo poškodit jak dobré jméno 

společnosti, tak nepřímo i dobré jméno zákazníka, který si tyto služby objednal. Reprezentace je 

zde proto chápána jako schopnost pracovníka vyhovět nastaveným požadavků. 

 

3.3. Způsoby hledání a přijímání nového zaměstnance společnosti v D.I. SEVEN, a.s.    

 

Procedura přijetí nového zaměstnance sestává z pěti bodů: 
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a) Potřeba přijetí nového zaměstnance a oslovení uchazečů 

b) První kontakt s uchazečem 

c) Dotazník a pohovor 

d) Výběr 

e) Druhé kolo pohovoru a dohoda 

 

a) Potřeba přijetí nového zaměstnance a oslovení uchazečů 

Potřeba přijetí nového pracovníka nastává se vznikem volného pracovního místa. K tomu může 

dojít buď získáním nové zakázky, nebo odchodem stávajícího pracovníka. Nové zakázce 

obvykle předchází vyjednávání obchodních oddělení v řádů měsíců, které poskytuje provozním 

managerovi (v dalším textu „PM“) čas k tomu, aby zjistil dostatek informací o budoucím 

pracovišti a tím odhadl stupeň plnění příslušných výběrových kritérií, kterým musí uchazeč 

vyhovět. Pokud PM potřebuje obsadit uvolněné místo na stávající zakázce pak má s následnou 

analýzou pracovní pozice mnohem méně starostí, protože ze své praxe velmi dobře zná objekty, 

které spravuje. Jakmile PM stanoví důležitost jednotlivých kritérií, pak přistupuje k oslovení 

uchazečů.  

 

Společnost v současnosti využívá tyto cesty náboru nových zaměstnanců: 

- internetové stránky společnosti: na stránkách http://www.diseven.cz/volna-mista/ 

společnost inzeruje nabídku volných pracovních míst. Uchazeč reaguje na nabídku 

zasláním tří až pěti údajů: povinné (jméno, email, město), nepovinné (telefonní číslo, 

životopis). Získané údaje jsou automatickým systémem roztřízeny a jednou měsíčně 

rozesílány do příslušných regionů.  

- úřad práce, 

- dotaz mezi zaměstnanci, 

- inzerce v tisku.  

 

PM využívá buď konkrétní způsob oslovení uchazečů, nebo jejich vzájemné kombinace. Pokud 

se pracovní místo nachází v místě působení společnosti, využívá PM primárně osobní databáze 

či ústní dotaz. V opačném případě osloví uchazeče prostřednictvím úřadu práce nebo inzerce 

v tisku.  

 

b) První kontakt s uchazečem 

http://www.diseven.cz/volna-mista/
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Probíhá v drtivé většině případů telefonickou formou. Elektronická pošta je uchazeči o tento 

druh práce preferována méně často. Telefonní hovor, kdy uchazeč odpovídá na inzerát, 

umožňuje PM první seznámení s potenciálním budoucím zaměstnancem. Také představuje 

příležitost k prvnímu třídění uchazečů. PM při rozhovoru zjistí osobní data volajícího (jméno, 

telefonní kontakt, adresu bydliště), zopakuje pracovní nabídku a prověří, zda uchazeč vyhovuje 

podmínkám nastaveným v avizované nabídce. Stává se, že část uchazečů ignoruje ty podmínky 

přijetí, které nesplňují a na inzerát odpoví. Pokud při telefonickém rozhovoru vyjde najevo, že 

volající nesplňuje tyto základní požadavky je s volajícím jednání ukončeno, v opačném případě 

PM eviduje data volajících a postupně je pozývá k osobnímu pohovoru.  

Jakmile je nalezen vyhovující kandidát, jsou pohovory s ostatními uchazeči ukončeny. Všichni 

uchazeči jsou při prvním kontaktu informování, že jimi poskytnutá data budou po určitou dobu 

schraňována, a že mohou být pozvání buď k pohovoru na pracovní pozici, o kterou projevili 

zájem nebo na jinou pozici dle aktuálních potřeb Společnosti. 

 

c) Dotazník a pohovor 

Uchazeč, který byl přizván k osobnímu pohovoru napřed vyplní dotazník (viz. příloha č.1). 

Společnost v dotazníku zjišťuje základní identifikační údaje. Na převzetí vyplněného dotazníku 

navazuje PM polostrukturovaným pohovorem. V jeho úvodu uchazeči poskytne základní 

informace o pracovišti a pracovní činnosti. Dále pak následují manažerovy otázky, kdy hlavní 

oblastí jeho zájmu jsou: 

- předchozí praxe uchazeče: PM primárně řeší praxi v oboru bezpečnostních služeb a 

pokud uchazeč nemá předchozí zkušenost z této oblasti, snaží se PM najít takové 

vlastnosti, které u uchazeče předpokládá na základě jeho předchozích pracovních 

zkušeností, a které by mohly být přínosem pro společnost. 

- znalost práce na PC: PM zjišťuje, zda-li uchazeč zná základy práce s PC, a které 

počítačové programy ovládá. 

- zdravotní stav uchazeče: v tomto bodě se PM zajímá o sportovní aktivity uchazeče, či 

zdravotní omezení. 

 

Kromě údajů získaných dotazníkem a ústními dotazy, tvoří nedílnou součást přijímacího řízení 

pozorování uchazeče v průběhu celého pohovoru. PM zajímá zejména: 

- úprava zevnějšku a styl vyjadřování: vypovídá o reprezentačních schopnostech uchazeče, 

- typ postavy: má vypovídací schopnost o stupni fyzické kondice uchazeče, 

- gestikulace: částečně vypovídá o psychické kondici uchazeče. 
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d) Výběr 

První fází výběru je roztřídění uchazečů do tří skupin: 

- vyhovuje, 

- vyhovuje s výhradou, 

- nevyhovuje. 

 

Uchazeč je do příslušné skupiny přiřazen po skončení pohovoru, jakmile si PM shrne jednotlivé 

poznatky získané od uchazeče. Druhou fází je setřídění kandidátů na příslušnou pracovní pozici, 

kdy PM porovnává charakteristiky jednotlivých uchazečů skupiny a zjišťuje, zda-li se shodují s 

požadavky pracovního místa. Následuje postupné oslovení vybraných uchazečů k druhému kolu 

pohovorů.  

 

e) Druhé kolo pohovoru a dohoda. 

Zatímco první kolo probíhá v kanceláři PM pak druhá část přijímacího řízení se koná na 

samotném pracovišti. Uchazeč je seznámen s pracovištěm a znovu jsou mu opakovány jeho 

pracovní povinnosti.  

Toto druhé kolo má dva cíle: 

- poskytnout uchazeči maximum informací o jeho budoucí pracovní náplni, 

- pozorovat uchazeče v přirozeném pracovním prostředí. 

V případě oboustranné shody je uchazeč na konci druhé části pohovoru přijat. V opačném 

případě PM oslovuje dalšího vybraného uchazeče v pořadí, až do okamžiku obsazení pracovní 

pozice.  
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4. Analýza problému – fluktuace zaměstnanců 

 

Fluktuace zaměstnanců je zde chápána jako přesuny zaměstnanců mezi jednotlivými zakázkami, 

popř. jako přijímání a uvolňování zaměstnanců ze stavu. V procesu poskytování služeb 

společnosti vznikají dva typy fluktuací: 

 

a. přirozená fluktuace: je dána trhem, kdy společnost získává nové zákazníky, jiné ztrácí. 

Stávající zákazníci se vyvíjejí, čímž se mohou měnit specifikace pracovních míst a 

nastává potřeba jejich redisignu. Mění se také potřeby samotných zaměstnanců. 

Přirozená fluktuace je součástí podnikání. 

b. škodlivá fluktuace: je spojena s výběrem nevhodného kandidáta na pracovní místo. 

Nevhodný kandidát nedokáže plnit své povinnosti v rámci společnosti nastavených 

standardů, čímž je jednak zatěžován administrativní aparát společnosti. Navíc takový 

uchazeč svým neplnohodnotným přístupem k poskytování služeb může poškodit dobré 

jméno společnosti. 

 

4.1. Důsledky škodlivé fluktuace 

 

Nový zaměstnanec před nástupem na první směnu prochází řadou školení a je seznamován 

s náplní své práce. Proškolený zaměstnanec se sice v den nástupu schopen plnit své základní 

povinnosti, ale plnohodnotným členem týmu se stane, až určité době. Délka přizpůsobení se 

zaměstnance novým pracovním podmínkám je u každého člověka jiná. Závisí jednak na rozsahu 

pracovních povinností a pak na schopnostech jedince. Pokud uchazeč na svém pracovišti 

neuspěje, je nutné za něj najít náhradu. Prostředky, které byly vloženy do neúspěšného 

pracovníka, jsou ztraceny a opět se musí řešit problém s obsazením pracovního místa.  

 

Veškeré přesuny zaměstnanců společnosti procházejí těmito orgány společnosti: 

a. provozní manager PM: analyzuje a popisuje pracovní místa, vytváří specifikace 

pracovních míst, hledá a vybírá uchazeče. Proškoluje zaměstnance z oblasti 

bezpečnosti práce, protipožární prevence a z dalších povinností specifických pro 

jednotlivé zakázky, 

b. provozní ředitel PŘ: schvaluje vybraného kandidáta, 
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c. účetní oddělení: řeší vzájemné pohledávky a závazky mezi společností a 

zaměstnancem, 

d. asistentka PŘ: řeší část administrativy přijímacího procesu. 

 

Z popisu orgánů zabývajících se ve společnosti řízením lidských zdrojů vyplývá, že za přijímání 

zaměstnanců je zodpovědný PM. Je nutné si uvědomit, že personální obsazení zakázky je pouze 

jednou z povinností tohoto pracovníka. Hlavním úkolem PM je zajistit hladký průběh 

poskytování služeb na jednotlivých zakázkách. Dále ve spolupráci se zákazníkem a zaměstnanci 

vyhledávat cesty ke zkvalitňování těchto služeb. Pokud PM musí hledat, vybírat a opětovně 

školit nástupce za neúspěšného uchazeče váže  PM na tuto „zbytečnou“ činnost část svých 

časových zdrojů, které by jinak mohly být využity k jiné činnosti. 

 

Časté či dokonce vícečetné personální změny nutně vyvolávají přinejmenším dočasný pokles 

kvality poskytovaných služeb na jednotlivých zakázkách. Pokud nepřiměřené přesuny 

zaměstnanců přetrvávají v rámci jedné zakázky, pak může tento problém přerůst, až ve ztrátu 

zákazníka a jeho negativní reference mohou dále poškozovat společnost. 

 

4.2. Důvody a příčiny fluktuace 

 

V této podkapitole jsou uvedeny hlavní důvody a příčiny fluktuace, které se v praxi vyskytují. 

 

4.2.1. Nevhodné chování pracovníka 

Stav, kdy pracovník skutkově plní své pracovní povinnosti, avšak způsob tohoto plnění 

neodpovídá prostředí, ve kterém se pohybuje. Zde lze zahrnout především nevhodný verbální 

projev nebo ústrojovou nekázeň.  

 

4.2.2. Zamlčení faktorů rozhodných pro přijetí 

Zde se jedná o uchazeče, který má zájem o práci, avšak nevyhovuje nastaveným požadavkům. 

Uchazečova motivace pracovat je však natolik silná, že se rozhodne zamlčet některé skutečnosti 

či nepravdivě odpovídat na managerovy otázky u pohovoru jen, aby nabízenou práci získal. 

Mezi nejčastěji uchazečem utajované skutečnosti patří závislost na alkoholu nebo drogách a 

neúplné informace o zdravotním stavu. Je nutno zdůraznit, že pracovníci společnosti se mohou 

pohybovat ve výrobních provozech s různou hustotou provozu, na nočních směnách pracují často 
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sami v opuštěných objektech. Jakékoli zdravotní poruchy, které narušují rovnováhu, způsobují 

ztrátu vědomí, smyslové poruchy zraku nebo sluchu mohou mít pro pracovníka velmi vážné 

následky. 

Proto také podmínkou přijetí nového zaměstnance je lékařská vstupní prohlídka a jednotliví 

pracovníci se podrobují roční periodické zdravotní prohlídce. Přes tato opatření se vždy najdou 

lidé, kteří se pokouší lékaře a managera obelstít. 

 

4.2.3. Hrubé zanedbání pracovních povinností 

Za hrubé zanedbání pracovních povinností se považuje především pití alkoholu v pracovní době 

nebo příchod do zaměstnání pod jeho vlivem, neomluvená absence, trestná činnost, neplnění 

pracovních povinností.  

Dvě hlavní příčiny porušení pracovních povinností jsou pracovníkova závislost na návykových 

látkách nebo jeho nedostatečný zájem o práci.  

 

4.2.4. Neschopnost pracovníka vykonávat svěřenou činnost 

Stav, kdy pracovník intelektuálně nebo fyzicky nezvládá plnění základních pracovních 

povinností.  

Příčinou je selhání výběrového řízení jako celku, případně jeho úplné vypuštění nebo ovlivnění 

managera v průběhu pohovoru efektem svatozáře. Což je stav, kdy uchazeč výrazně disponuje 

pozitivní charakteristikou, kterou v průběhu pohovoru dokáže prodat takovým způsobem, že 

manager již není schopen vidět uchazečovy nedostatky. 

 

4.2.5. Menší zlo 

Menší zlo znamená, že je přijat ne zcela vhodný uchazeč. Pokud manager potřebuje rychle 

obsadit náhle uvolněnou pracovní pozici, pak může částečně slevit ze svých požadavků na 

uchazeče. V praxi mohou nastat dva případy: 

a. riziko: manager sice přijme uchazeče, u kterého má jisté pochybnosti o jeho 

v hodnosti, ale doufá, že tento pracovník se postupně adaptuje a své pracovní 

povinnosti nakonec řádně zvládne, 

b. hazard: vědomé obsazení pracovní pozice nevhodným uchazečem s cílem dočasně 

překlenout dobu do nalezení vhodného pracovníka a zajistit tak provoz zakázky.  

 

 Body 4.2.4. a  4.2.5. mají jednoho společného jmenovatele a tím je managerova časová tíseň. 

Přes tuto nepříjemnost nesmí manager zapomenout, že jeho úkolem není jen zajištění chodu 
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zakázky, ale hlavně zajištění chodu zakázky v odpovídající kvalitě! Nelze proto přijímat a to ani 

dočasně pracovníka, u kterého existují důvodné pochybnosti o jeho vhodnosti na dané 

pracoviště. 

 

Na základě provedené analýzy jsem identifikoval jako nejpodstatnější příčinu škodlivé fluktuace 

zaměstnanců neuvědomování si všech důsledků škodlivosti fluktuace pracovníky zodpovědnými 

za přijímání zaměstnanců, a z toho plynoucí podceňování výběrového řízení. 
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5. Návrh řešení problému – fluktuace zaměstnanců  

 

Podstatou problému nežádoucí fluktuace zaměstnanců je výběr nevhodných uchazečů. Budou-li 

však zodpovědní pracovníci věnovat výběrovému řízení náležitou pozornost a budou-li 

postupovat dle zásad získávání vhodných zaměstnanců popsaných v první kapitole této práce 

popř. v odborné literatuře zabývající se obdobnou tématikou, pak takové postupy povedou ke 

zvýšení úspěšnosti přijímacího řízení. 

 

Aby mohl být cíl efektivnějšího výběrového řízení naplněn, musí manažer disponovat 

odpovídajícími znalostmi z oblasti personalistiky a metodologie přijímacího řízení se musí stát 

součásti provozního manuálu manažera. 

 

V předchozí kapitole jsou popisovány tyto nejvíce zastoupené důvody fluktuace: 

- nevhodné chování pracovníka, 

- zamlčení faktorů rozhodných pro přijetí, 

- hrubé zanedbání pracovních povinností, 

- neschopnost pracovníka vykonávat svěřenou činnost, 

- menší zlo. 

Následující část bakalářské práce se bude zabývat postupy, jak tyto krizové faktory u uchazeče 

rozpoznat v rámci stávajícího procesu výběrového řízení. 

 

5.1.1. Předpoklady nevhodného chování pracovníka pro danou zakázku 

Vhodnou metodou pro posouzení uchazečových možností přizpůsobit se příslušné podnikové 

kultuře je strukturovaný pohovor. V jeho průběhu manažer porovnává specifika pracovního 

místa, která souvisejí s interpersonálními vztahy a podnikovým prostředím s důsledným 

hodnocením uchazečova mluveného projevu, gestikulace a zevnějšku. Klíčovým parametrem pro 

toto hodnocení je dostatečná délka a odpovídající způsob vedení přijímacího pohovoru.  

Druhou a snad ještě významnější příležitostí k odhalení možné neshody mezi uchazečovými 

schopnostmi a požadavky pracovní pozice dostává manager ve druhém kole pohovoru. Druhé 

kolo je pro managera také poslední příležitostí, jak získat další informace o uchazeči před 

uzavřením pracovní smlouvy. Je nutno této příležitosti náležitě využít. Chybou, ke které 

v procesu přijímacího řízení může dojít je, pokud manager nevyužije druhého kola pohovoru 

k pozorování a testování uchazečových schopností v pracovním prostředí, ale zaměří se pouze na 
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vlastní popis pracovních činností. V tomto případě se část přijímacího řízení mění v jakési 

„předvstupní“ školení. 

 

5.1.2. Jak snížit možnost zamlčování rozhodných faktorů? 

Uchazeči nejčastěji zamlčují nevyhovující zdravotní stav nebo závislost na alkoholu. Částečným 

řešením zatajování skutečného zdravotního stavu je upřesnění formuláře pro lékaře. 

V současnosti je všem uchazečům za účelem vstupní lékařské prohlídky vydáván jednotný 

formulář, na kterém jsou uvedena osobní data uchazeče, vykonávaná profese a požadavek na 

schopnost noční práce. Takto stručný formulář poskytuje uchazeči při jednání s lékařem prostor 

ke zkreslování skutečné povahy zaměstnání a měl by proto být doplněn zevrubným popisem 

práce s vymezením možných rizik na pracovišti. Tak, aby lékaři poskytl dostatek informací 

k objektivnímu posouzení uchazečových zdravotních předpokladů a zároveň méně prostoru 

v případném soudním sporu. Pokud by došlo ke zranění pracovníka v důsledku jeho 

nevyhovujícího zdravotního stavu. 

U alkoholu je situace trochu složitější. Z hlediska ovlivňování pracovního výkonu lze závislost 

na alkoholu rozdělit do tří stupňů: 

a. lehká: zaměstnanec má pití alkoholu plně pod kontrolou. Nepije v pracovní době ani 

nenastupuje na směnu s alkoholem v krvi. Pití nemá vliv na jeho pracovní výkon. 

b. Střední: Zaměstnanec nemá pití pod kontrolou, může se vyskytnout příchod do práce 

pod vlivem alkoholu, výkyvy nálad, nespolehlivost. 

c. Těžká: Zpravidla nezaměstnaný, nutnost udržovat v krvi, alespoň minimální hladinu 

alkoholu včetně vysoké míry nespolehlivosti jej prakticky vylučuje z jakéhokoli 

pracovního procesu.  

 

Pro manažera toto rozdělení znamená, že lehkou závislost vůbec nemusí řešit. Diagnostika 

těžké závislosti zpravidla také nebývá příliš obtížná. Takový uchazeč přijde buď pod vlivem 

alkoholu, nebo bude vykazovat silné abstinenční příznaky. Viditelnými důsledky víceleté 

závislosti na alkoholu bývá zanedbaný zevnějšek a specifický výraz tváře. Uchazeč se střední 

závislostí představuje pro přijímací řízení největší problém. Tento uchazeč zpravidla nevykazuje 

viditelné známky alkoholismu. Pokud uchazečova závislost trvá teprve krátkou dobu je téměř 

nemožné ji v rámci běžného přijímacího řízení odhalit. Nepřímo se může projevovat uchazečova 

vyšší míra nespolehlivosti častějším střídáním zaměstnání. Popřípadě lze využít „skleničkový 

test“. Kdy manager umístí zdroj alkoholu mimo přímý pohled uchazeč, ale v dosahu jeho 

periferního vidění a pak sleduje jeho reakce. 



 

 25 

  

5.1.3. Jak odhalit předpoklady k porušování pracovních povinností? 

Vhodnými metodami jsou dotazník a pohovor. Rozšířený  osobní dotazník tak, aby měl větší 

vypovídací schopnost o uchazeči, je uveden v  příloze č.2.  

U uchazeče s nízkým zájmem pracovat bude v kolonce předchozí zaměstnání větší počet 

zaměstnavatelů, střídání období pracovního poměru s pobytem na úřadu práce. 

Z osobnostních charakteristik mohou být přítomny, např. přehnaně sebevědomé vystupování, 

odmítání autorit, nedisciplinovanost. Pokud se s uchazečem v rámci pohovoru otevře téma jeho 

předchozího zaměstnání a náplně práce, pak se projevuje uchazeč zvýšenou kritičností svých 

bývalých kolegů a nadřízených. 

 

Předcházející body 5.1.1 až 5.1.3 se zabývali postupy, jak u uchazeče poznat vybrané příčiny 

jeho pozdějšího přeložení. Příčiny popisované v těchto bodech mají jednoho společného 

jmenovatele a v běžném přijímacím řízení je nelze stoprocentně vymýtit. Pouze důsledným 

dodržováním zásad výběrového řízení je možno snížit jejich výskyt. 

 

Ovšem zbylé dvě příčiny nevhodného výběru, uvedené v následujících kapitolách, jsou jiného 

charakteru a jejich existence je zcela zbytečná. 

 

5.1.4. Jak vyloučit možnost, že pracovník nebude schopen vykonávat svěřenou 

činnost? 

Nikdy nepřijímat pracovníka „na dobré slovo“, dodržovat zásady výběrového řízení, nepoužívat 

nestrukturovaný pohovor, popř. při interpersonálním řízení lidských zdrojů vždy předem 

posoudit pracovníkovu vhodnost na dané pracoviště. 

 

5.1.5. Jak vyloučit volbu menšího zla z výběrového řízení? 

Potřebu rychle obsadit pracovní pozici lze řešit i méně riskantními způsoby, než jakým je přijetí 

potencionálně problémového pracovníka, který v konečném důsledku způsobí více škody než 

užitku -  využitím přesčasů a interních lidských zdrojů. Týmy na většině zakázek jsou schopny 

krátkodobé výpadky jednotlivých pracovníků řešit svépomocí, rozdělením práce mezi zbylé 

členy. Dále má manažer na ostatních zakázkách k dispozici dostatek zkušených a prověřených 

zaměstnanců, které si může na příslušné pracoviště vypůjčit. Kombinace těchto dvou postupů 

poskytne managerovi dostatek času k provedení řádného výběrového řízení. 
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5.1.6. Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění výběrového procesu v bodech 

 

1. Začlenění zásad výběrového řízení do manuálu provozního manažera. 

2. Rozšíření osobního dotazníku tak, aby měl větší vypovídací schopnost o uchazeči. Oproti 

současnému dotazníku jeho upravená verze obsahuje: 

- číslo účtu a kód banky, 

- vzdělání, 

- přehled zaměstnání, 

- koníčky a zájmy, 

- znalost práce s osobním počítačem, 

- sebehodnocení znalostních charakteristik uchazečem, 

- ostatní znalosti, schopnosti a dovednosti, které by mohly být přínosem pro 

zaměstnavatele. 

3. Úpravy té části webových stránek společnosti zabývající se náborem: 

- z důvodu aktuálnosti databáze zvýšit frekvenci zasílání informačních emailů dvakrát 

měsíčně,  

- doplnit stránky on-line dotazníkem, současný stav kdy manager dostane na stůl pouze 

jméno, e-mail, možná telefon má pramalou hodnotu pro vytváření souboru uchazečů. 

4. Aktivně využívat náhodné zájemce o práci.  Protože metoda není součástí provozního 

manuálu, vyskytuje se v praxi pouze v ojedinělých případech jako osobní iniciativa 

jednotlivých managerů. Metoda však umožňuje mít v případě potřeby neustále 

k dispozici skupinu potenciálních uchazečů. Častá námitka proti používání této metody 

je, že neplánované schůzky narušují manažerův harmonogram. Pokud se však při metodě 

používají dotazníky a tyto jsou pro uchazeče umístěny např. v recepci správní budovy je 

narušení chodu kanceláře náhodným zájemcem nulové. 

5. Upřesnění lékařského formuláře. 
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Přestože se tato kapitola zabývala z větší části odhalováním uchazečových nedostatků, je nutno 

pamatovat, že: 

 Cílem přijímacího řízení není hledání chyb na uchazečích a jejich postupné vyřazování. 

 Cílem je nalezení nejlepšího možného kandidáta porovnáváním požadavků pracovního 

místa a uchazečových schopností.  

 

Avšak pokud se managerovi zdá, že uchazeč vlastní charakteristiku, která by mohla negativně 

ovlivnit jeho budoucí pracovní výkony, pak je jeho povinností tuto skutečnost dalšími postupy 

buď potvrdit a uchazeče vyřadit, nebo vyvrátit a s uchazečem nadále ve výběrovém řízení 

počítat. 
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6. Závěr 

 

Je důležité si uvědomit, že lidské zdroje jsou tím, co vytváří hodnotu firmy a právě na kvalitě 

těchto zdrojů závisí, zda bude firma nadále ekonomicky růst, stagnovat nebo dokonce klesat. 

Výběr správných lidí na správné pracoviště a ve správném čase znamená nejenom úsporu 

přímých i nepřímých nákladů spojených s nevhodnou volbou zaměstnance, ale hlavně umožní 

další rozvoj těchto lidí, jehož konečným důsledkem je zvýšení produktivity celé organizace. 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza stávající metodiky výběrového řízení ve společnosti 

D.I.SEVEN, a.s., nalezení nedostatků, které zapříčiňují selhávání současného systému výběru  a  

navržení způsobů , jak stávající výběrové řízení zefektivnit.   

   

První část bakalářské práce popisuje jednotlivé fáze výběrového procesu z teoretického pohledu 

současné odborné literatury.  

Ve druhé kapitole je uvedena stručná historie společnosti a oblasti, v nichž se společnost 

podnikatelsky angažuje. V třetí kapitole je  podrobně popsáno vlastní výběrové řízení ve 

společnosti D.I.SEVEN, a.s. Analýze problému – fluktuaci zaměstnanců ve společnosti se věnuje 

kapitola čtvrtá.  V této kapitole jsou uvedeny možné příčiny volby nevhodného uchazeče a 

analyzovány její důsledky. 

V páté kapitole jsou uvedeny možné návrhy a postupy, jak stávající výběrové řízení  ve 

společnosti D.I.SEVEN, a.s zefektivnit. 

 

Předložená bakalářská práce poskytuje návod,  jak správně vést výběrové řízení, varuje před 

možnými chybami a navrhuje pět systémových vylepšení současného výběrového řízení ve 

společnosti D.I.SEVEN, a.s.  

 

Navržený rozšířený osobní dotazník  pro  uchazeče by mohl zefektivnit především fázi 

předvýběru a současně může tvořit základ pro následující strukturovaný pohovor uchazeče o 

zaměstnání ve společnosti  D.I.SEVEN, a.s..a personálního manažera. 

 

Věřím, že uskutečnění navrhovaných změn v procesu získávání zaměstnanců povede ke zvýšení 

kvality poskytovaných služeb ve společnosti D.I.SEVEN, a.s.. 
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Příloha č. 2 Rozšířený osobní dotazník společnosti D.I.SEVEN, a.s. 

 

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK 

příjmení jméno rodné číslo místo narození datum nástupu 

národnost státní příslušnost zdravotní 
pojišťovna 

datum narození 

druh pracovně- 
právního vztahu 

změněná prac. schopnost důchod číslo účtu kód banky 

adresa trvalého bydliště telefon/e-mail 

pracovní zařazení 

adresa přechodného bydliště telefon/e-mail 

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

jméno a příjmení datum narození bydliště zaměstnání,zaměstnavatel,škola 

manžel (manželka), druh (družka) 

        

Děti 

        

        

        

        

        

VZDĚLÁNÍ 

název školy typ školy obor rok ukončení druh zkoušky 

          

          

          

     

     

          

NEDOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ 

          

          

ZAMĚSTNÁNÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET [řaďte od nejnovějšího do minulosti] 

pracovní zařazení zaměstnavatel od do   
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ZNALOSTI A DOVEDNOSTI  

[ohodnoďte odpovídající úroveň znalostí, 1=výborná, 5=velmi špatná] 

cizí jazyk poslech četba hovor psaní druh zkoušky, kurz 

        

        

        

PRÁCE S OSOBNÍM POČÍTAČEM 

program úroveň znalostí druh zkoušky, kurz 

      

      

      

      

      

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

skupina aktivní řidič počet odježděných let 

 ano - ne   

ZBROJNÍ PRŮKAZ 

skupina platnost od… poznámka 

     

KONÍČKY, ZÁJMY, SPORTOVNÍ AKTIVITY 

název poznámka 

    

    

    

    

    

OSTATNÍ ZNALOSTI, ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI 

název poznámka 

    

    

    

    

 

 

Prohlašuji, že všechny zde uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 

V ………………… dne ……………… podpis: ………………………………………. 

 

 
Poznámka: Kurzívou psané rubriky vyplní zaměstnavatel. 


