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1. Úvod 

V současné době je pro organizace obtížné dosahovat primárního cíle, tedy zisku,        

i dalších dílčích cílů vlivem stále měnícího se tržního prostřední, ve kterém organizace 

působí. Každá organizace tedy hledá způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Jednou z možností 

jak těchto cílů dosáhnout je získání konkurenční výhody. 

 Konkurenční výhoda nemusí být pouze v technickém či kapitálovém vybavení, 

kvalitním managementu nebo dostupnosti surovinových zdrojů, ale může být také 

představována zaměstnanci organizace, kteří jsou jedním ze zdrojů podnikatelské úspěšnosti  

a představují pro organizaci zvýšení konkurenceschopnosti. Na zaměstnance je v současné 

době pohlíženo jako na lidský, intelektuální a sociální kapitál, a proto je nutné, aby organizace 

zaměřovala dostatečně velkou pozornost procesu získávání a výběru jednotlivých pracovníků, 

správně je vedla a motivovala tak, aby byli co nejlépe schopni naplňovat jednotlivé cíle 

organizace. 

Činnostmi spojenými se zaměstnanci, jejich získáváním, výběrem, hodnocením, 

odměňováním, vzděláváním a dalšími, se zabývá řízení lidských zdrojů. Řízení lidských 

zdrojů zahrnuje mnoho postupů a metod, které slouží k  jejich cílevědomému rozvoji. Účinné 

vedení lidských zdrojů je úlohou managementu organizace, který by měl znát nejen jednotlivé 

postupy a metody v oblasti personální práce, ale také by měl vědět, jak řízení lidských zdrojů 

správně aplikovat a jak účinně využívat rozvoje lidského potenciálu. 

Pro efektivní řízení lidských zdrojů by mělo být nutností, aby každá organizace měla 

vlastní personální útvar nebo pracovníka, který se zabývá personálními otázkami. Personální 

útvar nebo pracovník společně s vedoucími pracovníky mají rozhodující roli při získávání      

a výběru pracovníků.  

Diplomová práce je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců, jejímž cílem je 

analyzovat stav procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci a na 

základě této analýzy vytvořit takové návrhy a doporučení, které by odstranili případné 

nedostatky v tomto procesu. Analýza je založena na informacích poskytnutých od vedení 

dané organizace a informací zaměstnanců získaných v dotazníkovém šetření, které bylo 

provedeno mezi zaměstnanci organizace v březnu a dubnu roku 2012. Z analýzy by mělo být 

zřejmé, jakým lidským potenciálem organizace disponuje, jaká je jeho struktura, jaký je stav 

procesu získávání a výběru zaměstnanců, a jestli současní zaměstnanci jsou spokojeni s tímto 

procesem. 
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Prostudování příslušné odborné literatury je prvním krokem před zpracováním analýzy 

získávání a výběru zaměstnanců v dané organizaci. Řízení lidských zdrojů je obsáhlá část 

managementu, které se věnuje celá řada autorů z řad odborné veřejnosti. Získané poznatky 

z odborné literatury jsou uvedeny v první části této diplomové práce. Poznatky o řízení 

lidských zdrojů je základní východisko, ze kterého vychází následující část, která se 

podrobněji zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v dané organizaci. 

V následující části diplomové práce je uveden stručný popis organizace Multip 

Moravia, s.r.o., předmětu její činnosti a dceřiných společností. Na základě informací 

získaných od zaměstnanců této organizace je uvedena analýza současného stavu zaměstnanců 

a jeho struktury. Další část se zabývá analýzou procesu získávání a výběru zaměstnanců, pro 

kterou byly informace zjištěny pomocí dotazníkového šetření a konzultací se zaměstnanci 

organizace a která je důležitým prvkem pro dosažení stanoveného cíle. Návrhy a doporučení, 

které by mohly zkvalitnit tento proces, jsou uvedeny v následující části. 
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2. Teoretická východiska procesu získávání a výběru zaměstnanců 

Tato část se zabývá teoretickými východisky, jejichž znalost je důležitá pro 

zaměstnavatele při získávání a výběru vhodných zaměstnanců. 

 

2.1  Metodika diplomové práce 

Pro vypracování této diplomové práce je zapotřebí využít několika různých metod 

řešení daného problému.  

 Při volbě tématu bylo využito metody srovnání, kdy se porovnávaly jednotlivé 

možnosti témat diplomových prací a následně bylo vybráno téma z oblasti personalistiky. 

První část diplomové práce (teoretická východiska procesu získávání a výběru 

zaměstnanců) je založena na metodách abstrakce, indukce, dedukce a formální logiky, kdy se 

z dostupné odborné literatury a dalších zdrojů získají potřebné a podstatné informace, které 

jsou uvedeny v této části diplomové práce. Získané informace jsou odkazovány stanoveným 

způsobem. 

Pro analýzu získávání a výběru pracovníků v dané organizaci bylo využito metody 

pozorování a osobní konzultace se širším vedením organizace. Součástí praktické části 

diplomové práce je sociologický průzkum, jenž byl prováděn pomocí dotazníkového šetření. 

Následujícím krokem je posouzení a zhodnocení stavu získávání a výběru pracovníku 

z pohledu zaměstnanců, který umožní odhalit případné nedostatky, které dávají prostor pro 

doporučení určitých návrhů na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců. Získané 

informace jsou shrnuty pomocí metody syntézy a analýzy.  

 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

V současné době se zvyšuje počet organizací, jež věnují čím dál více pozornosti 

lidským zdrojům, které jsou jednou z možností, jak získat konkurenční výhodu, a také 

představují jeden z kritických faktorů úspěšnosti. Je tedy důležité, aby organizace byla 

schopna vybírat nejvhodnější zaměstnance, které dokáže udržet v pracovním poměru 

vytvořením příznivých pracovních podmínek, zajištěním odborného růstu a osobní 

spokojenosti, získáváním zaměstnanců pro společnou věc a motivací k dosahování co 

nejlepších pracovních výsledků a podnikových cílů. Jedním z přístupů, který se zabývá všemi 

personálními oblastmi, je koncepce řízení lidských zdrojů, která postupně nahradila 

předcházející koncepce. Dříve se užívaly tyto koncepce: personální práce, personální činnosti, 

personální administrativa a práce s lidmi prostřednictvím personálního managementu.  
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Koncepci řízení lidských zdrojů předcházel personální management, jenž je podle 

Grahama (1991) chápán jako část managementu, která se týká zaměstnanců a jejich vztahu 

s organizací. Cílem je vyvinout efektivní organizaci zaměstnanců, kteří společně vytvářejí 

organizaci a kdy organizace bere ohled na jednotlivce i pracovní skupiny, které jim umožňují 

dosahovat stanovených cílů. 

Podle Bláhy, Mateiciuca, Kaňákové (2005) řízení lidských zdrojů představuje aktivní 

integrovaný, systémový a strategický přístup managementu k personální optimalizaci 

organizace, přičemž personální optimalizace znamená udržování personálního obsazení 

organizace, instruování a motivování zaměstnanců a takové úrovně vedení, které organizaci 

umožňují dosahování svých provozních, strategických a rozvojových cílů. 

Mezi další definice řízení lidských zdrojů patří definice podle Armstronga (2007, s. 

27), která zní: „řízení lidských zdrojů je strategický a logický promyšlený přístup k řízení 

toho nejcennějšího, co organizace mají, tedy lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“. 

 

2.2.1  Cíle řízení lidských zdrojů 

 Jako každá činnost managementu má i řízení lidských zdrojů určité cíle. Podle tvrzení 

Armstronga (2007) obecným cílem lidských zdrojů je zajištění plnění cílů organizace pomocí 

lidí. Prostřednictvím řízení lidských zdrojů organizace plní i další cíle v následujících 

oblastech: 

a) efektivnost organizace 

Strategie řízení lidských zdrojů má za cíl v této oblasti podporování programů, které 

vedou ke zlepšování efektivnosti organizace prostřednictvím tvorby účinných postupů 

v takových oblastech, jako je řízení znalostí, řízení talentů a další. 

b) řízení lidského kapitálů 

Cílem řízení lidských zdrojů je v této části zabezpečení získání a udržení 

kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly. 

c) řízení znalostí 

V této oblasti řízení lidských zdrojů podporuje rozvoj znalostí a dovedností, které jsou 

pro danou organizaci specifické. 

d) řízení odměňování 

Cílem je zvyšování motivace, pracovního nasazení a loajálnosti pomocí politiky          

a postupů, které zajišťují správné hodnocení a odměňování zaměstnanců. 
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e) zaměstnanecké vztahy 

Vytváření organizačního klimatu, které zabezpečuje udržování produktivních              

a harmonických vztahů mezi zaměstnanci a organizací a zaměstnanci navzájem. 

 

2.2.2  Úkoly řízení lidských zdrojů 

Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je zajištění dostatečné výkonnosti                   

a neustálého zlepšování využití organizace. Do řízení lidských zdrojů patří také několik 

dalších specifikovaných úkolů, které sledují zájmy organizace a pracovníků. Mezi hlavní 

úkoly řízení lidských zdrojů dle Koubka (2007) patří: 

1. Usilovat o zařazení správného člověka na správné místo. Motivovat zaměstnance 

k přizpůsobování se nestálým požadavkům pracovního místa. 

2. Optimalizace využívání pracovních sil v organizaci především z hlediska využívání 

fondu pracovní doby a pracovních schopností pracovníků. 

3. Vytvářet týmy, efektivně vést zaměstnance a snažit se o vytváření zdravých 

mezilidských vztahů v podniku. 

4. Rozvíjet sociální a personální schopnosti a dovednosti pracovníků, rozvíjet jejich 

pracovní kariéru, sociální vlastnosti, ztotožňování individuálních zájmů se zájmy 

organizace. 

5. Dodržovat zákony v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv. 

 

2.2.3 Personální strategie a politika 

 Pro úspěšné řízení lidských zdrojů je nezbytné, aby vedení organizace mělo 

zpracovanou personální strategii a politiku. Personální strategie stanovuje cíle v personální 

oblasti a je zaměřena na vzdálenější časový horizont personální optimalizace, zatímco 

personální politika je nástroj realizace této strategie. 

Personální strategie je podle Koubka (2001) chápána jako dosahování dlouhodobých, 

obecných a komplexně pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této 

potřeby, využívání pracovních sil a hospodaření s nimi. Nedílnou součástí strategie jsou 

představy o cestách a metodách, jak těchto cílů dosáhnout. 

Personální politika podle Armstronga (2007) stanovuje pravidla, které organizace 

uplatňuje v oblasti řízení lidských zdrojů. Pomocí personální politiky organizace definuje 

filozofii a hodnoty, které se uplatňují v jednání s lidmi, a také jednotlivé doporučení při tvorbě 

praktických postupů řízení lidských zdrojů. Tato politika také stanoví principy očekávaného 

jednání manažerů při řešení personálních záležitostí.  
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 Personální politiku chápe Koubek (2007) dvojím způsobem: 

1. Jako systém relativně stabilních zásad, podle kterých se personální útvar řídí při 

rozhodováních, která se přímo či nepřímo dotýkají oblasti práce a lidských zdrojů. 

2. Jako soubor opatření, jimiž se personální útvar snaží ovlivňovat oblast práce                

a lidských zdrojů a usměrňovat chování a jednání lidí tak, aby přispívalo 

k efektivnímu plnění úkolů a záměrů organizace. 

 

2.3 Personální práce 

V literatuře i v odborné praxi se lze setkat s pojmy personální práce či personalistika, 

které obecně označují personální činnosti. Samotné řízení lidských zdrojů se postupně 

vyvíjelo od personální administrativy, jež se používala v organizacích v 60. letech 20. století 

přes personální řízení, až se postupně v 80. letech 20. století vyvinulo komplexní chápání 

personálních činností, tedy koncepce řízení lidských zdrojů.  

Personální práce se zabývá zaměstnancem a jeho prací v organizaci. S tím souvisí 

různé činnosti od zapojení zaměstnance do pracovního poměru, využívání jeho schopností a 

dovedností, s jeho pracovním výkonem a chováním, loajálnosti k organizaci, vztahy mezi 

jednotlivými pracovníky, s výsledky jeho práce, a také s činnostmi související s jeho osobním 

a odborným rozvojem. 

Úkolem personální práce je podle Koubka (2011) napomáhat k dosahování cílů 

organizace, její konkurenceschopnosti, úspěšnosti na trhu a dosahování zisku. Tohoto úkolu 

dosahuje pomocí jednotlivých úkolů personální práce. Jedná se o tyto úkoly: 

•  hledání vhodného spojení zaměstnance s pracovními úkoly a jeho stálé vylepšování, 

• formování pracovních týmů, usilování o efektivní způsob vedení lidí a mezilidské 

vztahy, 

• optimalizování využívání zaměstnanců, 

• zajišťování personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců, 

• dodržování zákonů v personální oblasti. 
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2.3.1  Personální činnosti 

Personální práce představuje mnoho personálních činností, které zajišťuje personální 

útvar v čele s personálním manažerem. Přehled jednotlivých personálních činností podle 

Koubka (2011) je následující: 

1. Vytváření a analýza pracovních míst – tato personální činnost obsahuje následující 

činnosti: definování, vytváření pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí           

a odpovědností a také spojování těchto úkolů, atd. 

 

2. Personální plánování – představuje plánování potřeby pracovníků v organizaci, jejího 

pokrytí (plánování personálních činností) a plánování personálního rozvoje 

pracovníků. 

 

3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků – zajištění dostatečného množství 

odpovídajících uchazečů k obsazení určitého pracovního místa, organizace testů          

a pohovorů, rozhodování o výběru pracovníka, vyjednávání s vybraným uchazečem     

o podmínkách zaměstnání, orientace a uvedení pracovníka na pracoviště a jiné. 

 

4. Hodnocení pracovníků – hodnocení pracovního výkonu pracovníka, připravení 

potřebných formulářů, časového plánu hodnocení, obsahu a metody hodnocení 

k zajištění informací o pracovním výkonu, atd. 

 

5. Rozmisťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru – 

zařazování pracovníků na pracovní místo, jejich povyšování, převádění na jinou práci, 

přeřazování na nižší funkci, penzionování a propouštění.  

 

6. Odměňování – s tím spojené další hmotné i nehmotné nástroje ovlivňování 

pracovního výkonu. Motivování pracovníků a poskytování různých zaměstnaneckých 

výhod. 

 

7. Vzdělávání a rozvoj pracovníků – identifikace potřeb vzdělávání, plánování 

vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů. 
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8. Pracovní vztahy – jednání mezi vedením organizace a představiteli zaměstnanců 

(odbory), pořizování a uchovávání zápisů z jednání, zpracování informací o tarifních 

jednáních, dohodách, atd. 

 

9. Péče o pracovníky – vytváření pracovního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, vedení dokumentace, organizování kontroly, otázky pracovní doby    

a pracovního režimu, atd. 

 

10. Personální informační systém – zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat 

týkajících se pracovních míst, pracovníků a jejich práce, mezd a sociálních záležitostí, 

zajištění personálních činností v organizaci, poskytování odpovídajících informací 

příslušným příjemcům apod. 

 

V dnešní době se výše uvedené personální činnosti rozšiřují o další činnosti, kterými 

podle Koubka (2007) jsou: 

• průzkum trhu práce – sloužící k odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil, 

• zdravotní péče o pracovníky – zahrnuje pravidelnou kontrolu zdravotního stavu 

pracovníků, léčbu, první pomoc či rehabilitaci, která vychází ze zdravotního programu 

organizace, 

• činnosti zaměřené na metodiku průzkumu, zjišťování a zpracování informací – 

vytváření harmonogramů personálních prací a systému zaměřených na využívání 

matematických a statistických metod v personální práci, 

• dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků – především jde         

o dodržování zákonů podle Zákoníku práce (pracovních kodexů) a jiných zákonů 

tykajících se zaměstnanců, práce, odměňování nebo sociálních záležitostí. 

 

2.4  Vytváření a analýza pracovního místa 

 Tyto činnosti jsou jednou z klíčových činností personální práce. Organizace, jejichž 

cílem je dosahování zisku, získání tržního podílů nebo dosažení jiných cílů, musí ke splnění 

těchto cílů vykonávat určité personální činnosti, neboť lidé jsou jedním ze zdrojů úspěchu 

organizace. Proto musí podnikatel nebo personalisté vytvořit a analyzovat práci a pracovní 

místo dříve, než je možné vykonávat ostatní personální činnosti. 
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 Jak tvrdí Koubek (2007), vytváření a analýza pracovních míst jsou systematické 

činnosti. Po vytvoření pracovního místa se po určité době provede analýza pracovního místa. 

Při analýze pracovního místa se zpracovává popis a specifikace daného pracovního místa       

a také se hledají možnosti, jak práci vykonávat efektivněji. Výsledkem může být 

předefinování dosavadních pracovních úkolů, povinností a odpovědnosti pracovního místa. 

Tato činnost se nazývá redesign pracovního místa. Nově definované pracovní místo se po 

určité době znovu analyzuje a celý cyklus se opakuje. 

 

2.4.1  Vytváření pracovního místa 

 Jak tvrdí Koubek (2007), jedná se o proces, který stanovuje konkrétní pracovní úkoly 

jedince a seskupuje je do základních prvků organizační struktury, tj. do pracovních míst, která 

musejí zabezpečit efektivní uspokojování potřeb organizace a také uspokojování potřeb 

pracovníků zařazených na tato pracovní místa. 

 

2.4.2  Analýza pracovního místa 

 Analýza pracovního místa představuje proces sběru, vyhodnocení a uspořádání 

získaných informací o obsahu práce, které vytváří základ pro popis pracovního místa              

a podklady pro získávání pracovníků, jejich vzdělávání, hodnocení práce a řízení pracovního 

výkonu. Analýza pracovního místa vytváří podklad, který stanovuje, jaké pracovní činnosti 

bude držitel pracovního místa vykonávat. Při procesu analýzy pracovního místa se jedná 

především o zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, 

metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, pracovních podmínkách a dalších 

souvislostech s pracovním místem. Analýza pracovního místa se podle Koubka (2011) skládá 

z několika následujících kroků: 

1. Získávání informací k analýze pracovního místa 

 Při analýze pracovního místa je důležité mít k dispozici potřebné informace, aby 

analýza pracovního místa byla úspěšná. Informace o pracovním místě lze získávat z více 

zdrojů, které jsou uvedeny níže: 

• držitel pracovního místa – nejčastější zdroj, protože má nejpodrobnější a nejpřesnější 

znalosti o vykonávané práci. Informace od držitele pracovního místa však mohou být 

z jeho pohledu subjektivně zkresleny. Objektivita těchto informací závisí na tom, jak 

je držitel pracovního místa ochoten spolupracovat. 

• pozorovatel – jedná se o osobu, která pozoruje držitele pracovního místa při výkonu 

jeho práce. Pozorovatel by měl být školený a zkušený, aby získal užitečné a objektivní 
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informace. Při pozorování může držitel pracovního místa mít tendence před 

pozorovatelem práci vykonávat jinak. 

• nadřízený – bezprostřední nadřízený má jen povrchní znalosti o práci na daném 

pracovním místě. Je v postavení, ve kterém určí práci, kterou je potřeba vykonat 

k dosažení týmových úkolu či úkolů oddělení. 

• specialista – jedná se o specialistu, který pro účel analýzy pracovního místa, vykonává 

práci na analyzovaném pracovním místě místo držitele pracovního místa. Je potřeba, 

aby specialista byl dostatečně kvalifikován pro práci, jež je požadována na daném 

pracovním místě. 

• spolupracovníci či podřízení – vidí práci z jiného úhlu, který může přispět k úplnosti 

obrazu. Nemohou však podat detailní informace o pracovním místě. 

• písemné materiály – doplňkový zdroj informací. Například: původní popisy a 

specifikace pracovních míst, pracovní deníky, plány pracovišť a jejich vybavení, 

informace o technologickém postupu, atd. 

 

2. Popis pracovního místa 

 Jak tvrdí Koubek (2007), cílem analýzy pracovního místa je tedy zpracování 

veškerých výše uvedených informací do podoby tzv. popisu pracovního místa. Popis 

pracovního místa, neboli práce na pracovním místě, vyjadřuje účel pracovního místa, jeho 

pozici v organizační struktuře, podmínky, za kterých pracovník práci vykonává, hlavní úkoly, 

které musí plnit, a také odpovědnost držitele pracovního místa. Popis pracovního místa je 

podkladem pro stanovení požadavků, které pracovní místo vyžaduje od pracovníka. Jedná se 

o vypracování tzv. specifikace pracovního místa. 

 

3. Specifikace pracovního místa 

 Podle Koubka (2007) specifikace pracovního místa stanovuje předpoklady pracovníka 

k úspěšnému vykonávání práce na daném pracovním místě. Určuje potřebné vzdělání, 

kvalifikaci, výcvik, zkušenosti, osobní rysy, kompetence a další nezbytné informace               

o zvláštních požadavcích pracovního místa jako je například fyzická kondice, neobvyklá 

pracovní doba nebo služební cesty či pobyt mimo bydliště pracovníka. Specifikace 

pracovního místa stanovuje také pracovní podmínky jako je mzda, zaměstnanecké výhody, 

pracovní doba. Tyto skutečnosti jsou v české praxi řazeny jako součást popisu pracovního 

místa, nikoliv specifikace pracovního místa. 
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2.4.3  Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

 Jak tvrdí Koubek (2007), při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst je nutné 

zajistit, aby pracovní úkoly: 

• efektivně přispívaly k dosažení cílů organizace, 

• neměly negativní vliv na fyzické a duševní zdraví pracovníků, 

• přinášely uspokojení pracovníkům a motivovaly je, 

• byly v souladu s kvalifikací a dalšími schopnostmi pracovníků, 

• byly v souladu se zákony a dalšími platnými předpisy. 

 

2.5  Získávání pracovníků 

 Získávání pracovníků je jednou z činností personální práce a klíčovou fází formování 

pracovní síly organizace. Hlavním úkolem získávání pracovníků je zajistit, aby volná 

pracovní místa přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady 

a v žádoucím termínu. Získávání pracovníků spočívá v rozpoznávání a vyhledávání vhodných 

pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení těchto 

volných pracovních míst a s tím související přesvědčování vhodných kandidátů o výhodnosti 

práce v dané organizaci, dále v jednání s uchazeči, získávání přiměřených informací               

o uchazečích a v neposlední řadě v organizačním a administrativním zajištění všech těchto 

činností, jak tvrdí Koubek (2007). 

 Proces získávání pracovníků do určité míry rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude 

organizace mít k dispozici a jestli tito pracovníci umožní dosažení cílů, úspěšnosti, prosperity 

a konkurenceschopnosti organizace. Získávání pracovníků se snaží zajistit efektivní 

hospodaření s pracovní silou organizace a rovněž usiluje o zvyšování produktivity jejich 

práce. Usiluje tedy o získání potřebného počtu kvalifikovaných pracovníků, kteří se ztotožňují 

se zájmy a cíly organizace, jsou zaujatí a motivovaní, jejich individuální zájmy se co nejvíce 

ztotožňují se zájmy organizace a jejich hodnoty nejsou v rozporu se systémem hodnot 

organizace a s její kulturou.  

 Jak tvrdí Koubek (2007), v procesu získávání pracovníků personální útvar vyhotovuje 

popisy pracovních míst a jejich specifikaci, plánuje získávání pracovníků, rozhoduje o 

metodách výběru a dokumentech vyžadovaných od uchazečů, formuluje nabídku zaměstnání, 

jedná s uchazeči, provádí většinu práce spojených s předvýběrem a sestavováním seznamu 

uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému řízení. 
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 Podle Koubka (2007) proces získávání pracovníků má dvě strany, přičemž jedna 

strana je tvořena organizací, která potřebuje pracovní síly a druhá strana je představována 

potencionálními uchazeči o práci. Proces získávání pracovníků má zajistit tok informací mezi 

jednotlivými stranami, aby potencionální uchazeči o práci reagovali na nabídku zaměstnání 

v organizaci. Reakce potencionálních uchazečů může organizace ve velké míře ovlivnit. 

Existují také vnější podmínky, které se těžko předvídají. Tok informací mezi jednotlivými 

stranami a působení vnitřních a vnějších podmínek je znázorněno ve schématu 2.1. 

 

Schéma 2.1 Model vztahů a podmínek při získávání pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef (2007, s. 118) 

 

2.5.1  Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 

 Potencionální uchazeči reagují na nabídku zaměstnání určitým způsobem, který je 

ovlivněn okolnostmi a podmínkami, které lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní podmínky 

ovlivňují individuální rozhodování potencionálních uchazečů, zatímco vnější podmínky jsou 

více objektivní, organizace je nemůže ovlivňovat, ale musí je brát v úvahu při rozhodování, 

jak tvrdí Koubek (2007). 

 Vnitřní podmínky ovlivňující pracovní místo, jsou: 

• povaha práce, místo vykonávané práce, organizace práce a pracovní doby, 

• postavení v hierarchii funkcí organizace, 

• rozsah povinností a odpovědnost, 

• požadavky na pracovníka, pracovní podmínky. 

POTENCIONÁLNÍ 
UCHAZEČI 

 
Potřeba vhodného nebo 
vhodnějšího zaměstnání 

VNITŘNÍ 
UCHAZEČI 

ORGANIZACE 
 

Potřeba získat 
pracovníky se žádoucími 
pracovními schopnostmi 

a vlastnostmi, potřeba 
obsadit volná pracovní 

místa 

Tok informací 

Odezva 

Obsah a způsob 
informování o volném 

pracovním místě 

Vnitřní podmínky 
(související s pracovním 

místem a organizací) 

 
Vnější podmínky 
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 Vnitřní podmínky související s organizací jsou: 

• význam organizace a její úspěšnost, 

• pověst a prestiž organizace, 

• úroveň a spravedlnost odměňování ve srovnání s ostatními organizacemi, 

• úroveň péče o pracovníky v porovnání s ostatními organizacemi                        

a zaměstnanecké výhody, 

• možnost vzdělávání a personálního rozvoje, 

• mezilidské vztahy a sociální klima organizace, 

• umístění organizace a životní prostředí v blízkém okolí apod. 

 

 Mezi vnější podmínky patří: 

• demografické, 

• ekonomické, 

• sociální, 

• technologické, 

• sídelní, 

• politicko-legislativní. 

 

 

2.5.2 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 

 Organizace si mohou vybírat ze dvou možností zdrojů získávání pracovníků. Jedná se 

o zdroje vnitřní, kdy se pracovníci získávají uvnitř dané organizace nebo zdroje vnější, kdy 

pracovníci jsou získání z vnějšího okolí organizace. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků podle 

Koubka (2011) jsou uvedeny níže. 

Vnitřní zdroje pracovních sil představují: 

• pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, kdy se práce vykonávaná 

lidmi nahradí práci stroji, 

• pracovní síly uvolňované při organizačních změnách, 

• pracovníci, kteří chtějí vykonávat náročnější práci než na dosavadním pracovním 

místě, 

• pracovníci, kteří mají zájem o uvolňované či nově vytvořené pracovní místo. 
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Vnější zdroje jsou tvořeny: 

• volné pracovní síly na trhu práce, 

• absolventi škol a jiných institucí připravujících mládež na povolání, 

• zaměstnanci jiných organizací, kteří chtějí změnit zaměstnavatele. 

 

 Vnitřní i vnější zdroje získávání pracovníků mají podle Bartáka (2010) své výhody     

a nevýhody, které jsou níže uvedeny zvlášť pro každý zdroj. Výhody a nevýhody vnitřních 

zdrojů jsou uvedeny v tabulce 2.1, vnějších zdrojů v tabulce 2.2. Z obou níže uvedených 

tabulek lze vyčíst, že každý zdroj má určité výhody a nevýhody, proto organizace při vybírání 

zdrojů potencionálních uchazečů musí zvážit obě varianty a vybrat tu, která je pro ni v dané 

situaci nejvýhodnější. 

 

Tabulka 2.1 Výhody a nevýhody vnitřních zdrojů 

Výhody Nevýhody 

možnost kariérního růstu náklady na rekvalifikaci 

ekonomická nenáročnost nedostatek kandidátů 

znalost pracovního prostředí rivalita vůči méně úspěšným jedincům 

znalost způsobilostí kandidáta kritika nováčka ve funkci 

snižování fluktuace riziko neobjektivního výběru 

Zdroj: vlastní zpracování podle Bartáka (2010) 

 

Tabulka 2.2 Výhody a nevýhody vnějších zdrojů 

Výhody Nevýhody 

výběr ze širšího okruhu uchazečů vyšší náklady 

snazší adaptace nového pracovníka demotivace stávajících pracovníků 

nové pohledy, přístupy, inovace riziko neúspěšnosti nového pracovníka 

snaha nového pracovníka o pozitivní image nesoulad s firemní kulturou 

záruka personálních agentur za kvalitu výběru náročnost socializace nového pracovníka 

Zdroj: vlastní zpracování podle Bartáka (2010) 
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2.5.3  Postup při získávání pracovníků 

 Jak tvrdí Koubek (2011), proces získávání pracovníků vychází z metodologicky 

zpracovaného postupu, který je výhodné dodržovat. Organizace se tím může vyhnout 

časovým a jiným ztrátám, které mohou zpomalit a zvýšit náklady procesu získávání 

pracovníků. Předpokladem pro efektivní proces získávání pracovníků je dostatečná znalost 

povahy jednotlivých pracovních míst. Tyto informace organizace získává při analýze 

pracovních míst, předvídání uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí 

personálního plánování. Proces získávání pracovníků se skládá z následujících na sebe 

navazujících kroků: 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

 Identifikace potřeby dodatečných pracovníků musí probíhat s určitým předstihem před 

vlastním získáváním pracovníků a musí vycházet z plánů organizace, současné a operativní 

potřeby pracovníků. Z jednotlivých plánů organizace personalisté společně s liniovými 

manažery vycházejí při odhadu počtu potřebných pracovníků, jak tvrdí Koubek (2011).  

 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa 

 Pomocí popisu a specifikace nabízeného pracovního místa se určí, koho bychom měli 

nabídkou zaměstnání oslovit, komu ji adresovat, jaké metody získávání zvolíme, které 

dokumenty budeme od uchazečů požadovat, jaká kritéria použijeme ve fázi předvýběru          

a následně ve vlastním procesu výběru, jak tvrdí Koubek (2011). 

 

3. Zvážení alternativ 

 Jak tvrdí Koubek (2011), organizace by se měla snažit co nejefektivněji hospodařit se 

svou pracovní silou a soustavně se snažit snižovat náklady práce, a proto než bude pokračovat 

v následujících krocích, měla by zvážit tyto varianty, které jsou pro organizaci v dané situaci 

nejvýhodnější:  

a) zrušení pracovního místa, 

b) rozdělení práce mezi ostatní pracovní místa, 

c) pokrytí práce formou přesčasů, částečného úvazku, dočasného pracovního poměru 

nebo dohodu o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, 

d) pokrytí práce pomocí externího dodavatele, 

e) pracovní místo vyžaduje plný úvazek. 
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4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých je založeno 

získávání a pozdější výběr pracovníků 

 Z popisu a specifikace pracovního místa vybíráme jen ty charakteristiky, které jsou 

důležité pro poskytnutí reálného obrazu o pracovním místě pro potenciální uchazeče. Dále 

jaké požadavky na pracovníka jsou nezbytně nutné pro výkon na daném pracovním místě. 

Charakteristiky popisu a specifikace pracovního místa by měly odpovídat jeho povaze, dále 

prioritám útvaru či týmu, ve kterém obsazujeme pracovní místo, a prioritám organizace. Jak 

tvrdí Koubek (2011), nabídka zaměstnání by však měla vždy obsahovat následující body pro 

poskytnutí ucelené představy uchazeči o pracovním místě: 

• název pracovního místa, pracovní funkce, zaměstnání, 

• rozhodující typy pracovních úkolů, odpovědnost pracovníka, 

• místo výkonu práce, 

• možnost výcviku a vzdělávání při výkonu práce, 

• pracovní podmínky, především pracovní prostředí a platové podmínky. 

 

 Ze specifikace pracovního místa by měla nabídka obsahovat následující požadavky   

na pracovníka: 

• vzdělání a kvalifikace, 

• dovednosti, 

• pracovní zkušenosti, 

• charakteristiky osobnosti. 

 Požadavky na pracovníka se podle Koubka (2011) dělí na: 

a) nezbytné – jsou podmínkou způsobilosti pracovníka pro práci na daném pracovním 

místě, 

b) žádoucí – nejsou bezpodmínečně nutné, ale přispívají k dobrému výkonu práce, mohou 

se získat výcvikem a vzděláváním organizovaným zaměstnavatelem, 

c) vítané - nejsou bezpodmínečně nutné, ale zvyšují využitelnost pracovníka v organizaci, 

d) okrajové – nejsou nutné pro výkon práce, je snadné je zajistit jinak. 

 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů 

 Organizace se v tomto kroku rozhoduje, jestli využije vnitřních či vnějších zdrojů při 

získávání pracovních sil. 
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6. Volba metod získávání pracovníků 

 Volba metod získávání pracovníků závisí na tom, z jakých zdrojů budeme získávat 

pracovníky. Je důležité zvolit vhodnou metodu, která upozorní na existenci volných 

pracovních míst vyhovujícím lidem a vybízet je k tomu, aby se o tato místa ucházeli. 

Organizace si může vybírat z celé řady metod získávání pracovníků, přičemž většinou volí 

více možností. Jak tvrdí Koubek (2011), nejčastěji se v praxi používají tyto metody: 

a) Uchazeči se nabízejí sami 

 Výhody: eliminace nákladů na inzerci. 

 Nevýhody: narušování práce personalistů, kteří musejí být připraveni reagovat na 

nabídku, žádosti jsou rozptýlené v čase a další. 

b) Doporučení současného pracovníka organizace 

 Výhody: nižší náklady na získávání pracovníků, zpravidla jsou uchazeči vhodní 

odbornými i osobnostními charakteristikami. 

 Nevýhodou: omezená možnost výběru z většího počtu uchazečů. 

c) Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

 Výhody: nabídka se rychle dostane k adresátovi, osloví větší množství lidí. 

 Nevýhody: cena inzerce, kde snaha o její snížení, může zmenšit efektivnost inzerátu. 

d) Spolupráce s úřady práce 

 Výhody: velmi levná, úřady práce samy zjišťují potřebné informace o uchazeči, 

možnost získání příspěvku na zaměstnávání určitého pracovníka. 

 Nevýhody: omezený výběr uchazečů registrovaných na úřadu práce. 

e) Využívání internetu 

 Výhody: relativně nízká cena, operativnost, oslovení velkého počtu uchazečů. 

 Nevýhody: nezahrnuje všechny kategorie pracovníků. 

f) Využívání služeb komerčních zprostředkovatelen 

 Výhody: zprostředkovatelny mají větší znalost trhu práce, mají vlastní databáze 

potenciálně vhodných jedinců. 

 Nevýhody: velmi drahý způsob získávání pracovníků, hrozba nalezení a přijetí nepříliš 

vhodného pracovníka. 
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7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 

 Volba dokumentů může ovlivnit úspěšnost pozdějších fází výběru. Na této fázi závisí 

to, jak podrobné, spolehlivé a přiměřené informace organizace o uchazeči získá. Nejčastěji 

jsou vyžadovány tyto dokumenty: 

• dotazník organizace pro uchazeče o zaměstnání, 

• životopis uchazeče, 

• doklady o vzdělání a praxi, 

• hodnocení či reference z předchozích zaměstnání, 

• výpis z rejstříku trestů, 

• lékařské potvrzení zdravotního stavu, 

• průvodní dopis. 

 

8. Formulace nabídky zaměstnání 

 Jak uvádí Armstrong (2001), formulace nabídky zaměstnání se zpracovává na základě 

popisu a specifikace pracovního místa a bere v úvahu také zdroje získávání pracovníků, 

obtížnost získání daného typu pracovníka, jeho sociální profil, volbu metody získávání 

pracovníků a také volbu požadovaných informací a dokumentů. Inzerát je důležité zadat do 

vhodného sdělovacího prostředku tak, aby byl efektivní. Dále je zapotřebí zvolit osvědčenou 

formu inzerátu, vést seznamy inzerátů, analyzovat efektivnost inzerování, zajistit to, aby 

odmítnutí uchazeči byli včas a slušným způsobem informování. V neposlední řadě by měl 

inzerát obsahovat tyto skutečnosti: 

• název práce, 

• stručný popis práce, 

• místo, kde se práce bude vykonávat, 

• název a adresa organizace, 

• požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi, schopnosti a vlastnosti uchazeče, 

• pracovní podmínky, tj. plat, ostatní odměny a výhody, pracovní doba a jiné, 

• možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje, 

• dokumenty požadované od uchazeče, 

• pokyn pro uchazeče, jak, kde a do kdy by se měl o zaměstnání ucházet. 
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9. Uveřejnění nabídky zaměstnání 

 Nabídku zaměstnání je vhodné uveřejňovat více způsoby, které mohou přilákat větší 

počet potencionálních uchazečů a následně přinést úspěch, a které si organizace může dovolit. 

Dnem uveřejnění nabídky začíná období, ve kterém je možné se o zaměstnání ucházet, a ve 

kterém organizace shromažďuje potřebné dokumenty od uchazečů, jak tvrdí Koubek (2011). 

 

10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

 Shromažďování potřebných dokumentů probíhá od uveřejnění nabídky zaměstnání po 

ukončení období, ve kterém mohou jednotliví uchazeči reagovat na pracovní nabídku a 

připravit si požadované dokumenty. V tomto období probíhá detailnější informování 

uchazečů, jednání s nimi a získávání potřebných dokumentů a informací, jak tvrdí Koubek 

(2011). 

 

11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací 

 Předvýběr se uskutečňuje na základě předložených dokumentů, které poskytli 

jednotliví uchazeči. Výběr spočívá v porovnání požadavků pracovního místa se způsobilostmi 

uchazeče uvedených v požadovaných dokumentech. Organizace mohou využít také 

předběžného pohovoru. Výsledkem předvýběru je podle Koubka (2011) rozdělení uchazečů 

do tří skupin: 

a) velmi vhodní – jsou pozváni k výběrovým procedurám, 

b) vhodní – jsou zařazení do dalších procedur výběru tehdy, jestliže je počet velmi 

vhodných uchazečů nedostatečný, 

c) nevhodní – měli by být zdvořile informování o nepřijetí na dané pracovní místo. 

 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám 

 Je závěrečným krokem procesu získávání pracovníků. Počet uchazečů na jedno 

obsazované pracovní místo může být různý v závislosti na počtu velmi vhodných kandidátů, 

na povaze pracovního místa nebo na zvyklostech organizace. Za ideální počet se považuje pět 

až deset uchazečů na jedno pracovní místo. Při obsazování vedoucích funkcí či vysoce 

kvalifikovaných specialistů je vhodnější pozvat k výběrovým procedurám větší počet 

uchazečů, jak tvrdí Koubek (2011). 
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2.5.4  Pravidla získávání pracovníků 

 Podle Koubka (2007) by měla každá organizace při získávání pracovníků dodržovat 

určitá pravidla, která zkvalitní průběh získávání a umožní získat pro volné pracovní místo 

nejvhodnějšího uchazeče. Organizace by měly dodržovat následující pravidla: 

a) při potřebě obsadit volné pracovní místo by organizace měla nejdříve oslovit vlastní 

pracovníky, až poté přejít k získávání pracovníků z vnějších zdrojů, 

b) při oslovování pracovníků z vnějších zdrojů by organizace měla vystupovat 

neanonymně, 

c) každý uchazeč by měl být předem informován o základních charakteristikách volného 

pracovního místa, 

d) organizace by se měla postarat o to, aby uchazeč byl průběžně nebo na požádání 

informován, jaká je jeho situace, 

e) organizace by se měla snažit získat ty uchazeče, kteří mají dostatečné schopnosti 

k výkonu požadované práce, 

f) organizace by neměla záměrně klamat potencionální uchazeče při inzerování volných 

míst, 

g) v neposlední řadě by organizace neměla diskriminovat potencionální uchazeče podle 

věku, pohlaví, barvy pleti apod. 

 

2.5.5  Personální marketing 

 Jak uvádí Koubek (2009), pomocí použití marketingových přístupů lze v personální 

oblasti zvýšit kvalitu zaměstnavatelské organizace, která umožňuje zformování a udržení 

potřebné pracovní síly a vytvoření dobré zaměstnavatelské pověsti. 

 Organizace se v současné době snaží zlepšovat podmínky pracovního života, zvyšovat 

spokojenost pracovníků a zlepšovat rozvoj pracovníků. Ke zvýšení pracovní atraktivity 

organizace, která umožňuje zvyšování efektivnosti získávání pracovníků, můžou přispět 

následující možnosti: 

• náležitá péče o pracovní podmínky a o sociálně hygienické podmínky práce, 

• péče o sociální rozvoj pracovníků, 

• zlepšování mezilidských vztahů a sociálního klimatu v organizaci, 

• péče o vzdělávání pracovníků a jejich personální rozvoj, 

• serióznost ve vztahu k zákazníkům a etika podnikání, 

• význam organizace, její úspěšnost a perspektivy. 
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2.6  Výběr pracovníků 

 Při obsazování nového či uvolněného pracovního místa v organizaci následuje po fázi 

získávání uchazečů výběr zaměstnanců. Jedná se o proces, kdy z dostatečného počtu 

získaných uchazečů o dané pracovní místo se vybere jeden, který nejlépe odpovídá 

stanoveným požadavkům. 

 Úkolem výběru pracovníků je zjistit, který z uchazečů o zaměstnání bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa a který 

přispěje k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině i v organizaci. 

Personální útvar se snaží vybrat uchazeče, který bude schopen přijmout hodnoty příslušné 

pracovní skupiny, týmu a organizace a bude přispívat k vytváření žádoucí týmové                   

a organizační kultury. V neposlední řadě by měl být vybraný uchazeč dostatečně flexibilní a 

mít rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na pracovním 

místě, v pracovní skupině i v organizaci. 

 V průběhu výběru pracovníků se posuzuje způsobilost uchazeče vykonávat práci na 

obsazovaném místě, proto je nezbytně nutné specifikovat výběrová kritéria, zvážit a prověřit 

platnost a spolehlivost těchto kritérií pro odhadování budoucího pracovního výkonu uchazeče, 

najít a následně zvolit nejobjektivnější metody výběru. 

 Podle tvrzení Koubka (2007) je proces výběru pracovníků pro organizaci velmi 

důležitý, protože rozhoduje, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. Proto by 

organizace měly využívat kvalitní a přiměřené metody výběru pracovníků. Také je důležité 

věnovat zvýšenou pozornost organizační stránce výběru pracovníků, vhodnému a slušnému 

jednání s uchazeči. 

 Jak tvrdí Barták (2010), cílem výběru pracovníků je najít uchazeče, kteří mají 

požadované způsobilosti, včetně postojů či morálky, které jsou nezbytné pro úspěšné 

vykonávání příslušné pracovní činnosti a možného kariérního či odborného růstu. 

 V procesu výběru pracovníků mají významnou roli především vedoucí pracovníci. 

Personální útvar má na starosti činnosti spojené s dodržováním zákonů a pravidel, navrhuje 

metody výběru, organizuje výběrové řízení, shromažďuje a uschovává příslušné dokumenty, 

zajišťuje odbornost při posuzování uchazečů a poskytuje vedoucím pracovníkům doporučení, 

které se týkají výběru vhodného kandidáta, jak uvádí Koubek (2007). 

 Podle Kaňákové, Bláhy, Babicové (2000) výběr pracovníků přispívá k dosahování 

strategických cílů organizace, a proto by organizace měla výběru pracovníků věnovat 
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dostatečně velkou pozornost. Výběr pracovníků je tedy důležitou personální činnosti, která 

představuje sociální proces, ve kterém je zapotřebí zabezpečit následující položky: 

• shromáždit co nejvíce vhodných informací o uchazečích (stanovit kritéria úspěšnosti 

pro nabízené pracovní místo), 

• vyhodnotit získané informace o uchazečích, 

• odhadnout uchazeče, 

• předvídat jeho pracovní výkon, 

• podat informace zájemcům o pracovní místo, 

• posoudit, zda uchazeči chtějí nebo nechtějí přijmout nabízenou práci. 

 

2.6.1  Posuzování vhodnosti uchazečů 

 Při výběru pracovníků se posuzuje míra vhodnosti každého kandidáta pro dané 

obsazované pracovní místo. Úkolem je porovnávat charakter pracovního místa, tedy jeho 

popis a specifikace, s požadavky na osobnostní charakteristiky pracovníka. Pracovní 

způsobilost a osobnost člověka jsou zpravidla nekvantifikovatelné, neměřitelné nebo 

měřitelné s potížemi, proto je obtížné dostatečně objektivně vybrat vhodného uchazeče, jak 

tvrdí Koubek (2007). Organizace by měla před vlastním výběrem pracovníků splnit tyto 

náležitosti, které umožní zefektivnit proces výběru pracovníků. 

1. Stanovit požadavky obsazovaného pracovního místa na odbornou způsobilost 

pracovníka. 

2. Stanovit pravidla pro posuzování odborné způsobilosti pracovníka. 

3. Stanovit kritéria úspěšnosti pracovního výkonu na obsazovaném pracovním místě. 

4. Stanovit faktory pro předvídání úspěšného výkonu práce na obsazovaném pracovním 

místě. 

5. Stanovit skupinová, útvarová a celoorganizační kritéria žádoucích rysů osobnosti 

pracovníka. 

6. Stanovit faktory a metody, které použijeme k zjišťování a předvídání charakteristik 

osobnosti požadovaných skupinou, útvarem a organizací. 

7. Stanovit objektivní, dostatečně pravděpodobné a věrohodné informace. Informace, 

které jednoznačně určí, zda uchazeč: 

a) může vykonávat příslušnou práci, 

b) chce vykonávat příslušnou práci, 

c) dobře se začlení do pracovní skupiny a organizace. 
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2.6.2 Kritéria výběru 

 Jak tvrdí Koubek (2007), před výběrem pracovníků by měl předcházet výběr kritérií, 

podle kterých se uchazeči budou hodnotit, a také stanovení metod výběru. Organizace by 

měla při stanovení kritérií a metod výběru pracovníků vycházet z obsazovaného pracovního 

místa, tedy z jeho popisu a specifikace práce. V současné době se začaly rozšiřovat tři druhy 

kritérií výběru pracovníků, jedná se o tato kritéria: 

1. Celoorganizační – kritéria, která jsou pro organizaci důležitá. Jedná se například        

o schopnost uchazeče přijmout hodnoty organizační kultury, akceptovat změny, 

pružnost a přizpůsobivost uchazeče. Tato kritéria nebývají uváděna v nabídkách 

zaměstnání, je ale vhodné, aby organizace měla tato kritéria písemně zpracována. 

 

2. Týmová – vlastnosti, které by jedinec měl mít při práci v určitém týmu či útvaru. 

Jedinec by měl být schopen přijmout hodnoty týmové kultury a stát se plnohodnotným 

členem týmu. 

 

3. Pracovního místa – jedná se o popis a specifikaci pracovního místa. Tato kritéria jsou 

považována za stále nejdůležitější. 

 

2.6.3 Fáze výběru pracovníků 

 Jak tvrdí Koubek (2007), výběr pracovníků má dvě fáze, které se dále skládají             

z jednotlivých kroků.  

1. Předběžná fáze – začíná potřebou obsadit volné pracovní místo. Tato fáze se skládá ze 

tří následujících kroků: 

a) definování daného pracovního místa a stanovení jeho základních pracovních 

podmínek. Jedná se tedy o stanovení popisu pracovního místa, 

b) zkoumání předpokladů uchazeče, jeho kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Osobní 

vlastnosti, které by uchazeč měl mít, aby mohl úspěšně vykonávat práci na 

obsazovaném pracovním místě. V tomto kroku organizace vypracování 

specifikaci pracovního místa, 

c) třetí krok vychází z předcházejícího kroku a specifikuje požadavky na vzdělání, 

kvalifikaci, specializaci, délku praxe a zvláštní schopnosti a osobní vlastnosti, 

které by měl uchazeč mít pro dané pracovní místo. 
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2. Vyhodnocovací fáze – následuje po určité době po fázi předběžné. V této době se 

shromažďuje dostatečné množství vhodných uchazečů. Tato fáze se skládá z několika 

kroků, které organizace provádí všechny nebo si vybírá jen některé. Záleží to na 

charakteru a obsahu práce na obsazovaném pracovním místě. Jedná se o tyto kroky: 

a) zkoumání dokumentů, 

b) předběžný pohovor, 

c) testování uchazečů, 

d) výběrový pohovor, 

e) zkoumání referencí, 

f) lékařské vyšetření, 

g) rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče, 

h) informování uchazečů o rozhodnutí. 

 

2.6.4 Metody výběru pracovníků 

 Metody výběru pracovníků představují širokou škálu možností, jak vybrat 

nejvhodnějšího uchazeče. Stanovení metod výběru pracovníků by mělo být v souladu 

s charakteristikami obsazovaného místa. Je možné využívat jednotlivé metody zvlášť nebo je 

kombinovat. 

 

Dotazník 

 Podle Armstronga (2007) je dotazník pomocná metoda výběru pracovníků, který se 

předkládá uchazečům při výběrovém rozhovoru, nebo jej uchazeči mohou vyplnit spolu se 

žádostí o zaměstnání. Dotazník by měl obsahovat základní informace o uchazeči, jeho 

dosavadní pracovní zkušenosti a znalosti, také může obsahovat otázky o představě platu nebo 

datu možného nástupu. Vyplněný dotazník se pak zakládá k pracovní smlouvě. Výhodou 

dotazníků je úspora času, možnost srovnávání podobných typů uchazečů a rychlé 

vyhodnocení. Nevýhodou je časová náročnost při vytváření a malá možnost individuálních 

odpovědí. 

 

Zkoumání životopisu 

 Tato metoda se většinou používá v kombinaci s jinou metodou. Uchazeči zasílají své 

životopisy potenciálním zaměstnavatelům, kteří mohou podle údajů uvedených v životopisech 

jednotlivých uchazečů roztřídit na ty, které pozvou k výběrovému řízení. Personalisté by se 

měli zaměřit především na informace vypovídající o dosavadním vzdělání a praxi uchazeče. 
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Výhody zkoumání životopisu jsou následující: dostatek času, možnost posouzení psaného 

projevu a úpravy, možnost ověřování uvedených údajů a vrácení se ke sporným bodům, 

možnost porovnávání profilů jednotlivých kandidátů. Nevýhody jsou následující: chybí 

kontakt s daným uchazečem, je nutné vycházet pouze z informací uvedených v životopise, 

uchazeč si některé své dovednosti mohl vymyslet.  

 

Testy pracovní způsobilosti 

 Testy pracovní způsobilosti představují širokou škálu testů od nejrůznějšího zaměření, 

validity a spolehlivosti. Výhodou testů pracovních způsobilostí je možnost přesně hodnotit 

výsledky, rychlé vyhodnocení, možnost zjištění aktuální úrovně dovedností a představují 

časovou úlevu pro uchazeče i posuzovatele. Tyto testy přinášejí také nevýhody. Především 

nezachycují individuální rozpoložení uchazeče, neinformují, zda jsou předpoklady rozvinuty a 

používány v praxi, pro tazatele zvyšují časovou náročnost při vytváření těchto testů. Testy 

pracovních způsobilostí jsou pomocnou a doplňkovou metodou výběru pracovníků, jak tvrdí 

Koubek (2007). Nejčastěji se v praxi používají následující testy: 

• testy inteligence – používají se k posouzení schopnosti uchazeče myslet a plnit určité 

duševní požadavky jako paměť, verbální schopnosti, prostorové vidění a další, 

• testy schopností – využívají se k hodnocení potenciálních i existujících schopností 

jedince a předpokladů jejich rozvoje. Jsou zaměřeny na mechanické a motorické 

schopnosti, manuální zručnost, vlohy, prostorovou orientaci, 

• testy znalostí a dovedností – slouží k testování znalostí a ovládání odborných návyků, 

které uchazeč získal během studia. Do těchto testů se také zařazuje předvádění 

určitého pracovního postupu či ukázky práce, 

• testy osobnosti – jedná se o více na sebe navazujících testů z různých oblastí. 

Výsledky testů ukazují charakteristiky uchazeče jeho rysy, povahu, zda-li je extrovert 

či introvert, racionální nebo emotivní, společenský či uzavřený atd. 

 

Assessment centre 

 Pojem assessment centre se v současné době nepřekládá, dříve byl překládán jako 

„hodnotitelské centrum“. Tato metoda výběru pracovníků slouží k identifikaci silných            

a slabých stránek uchazeče za použití jednotlivých diagnostických metod. Jedná se o 

komplexní diagnosticko-výcvikový program, který je založen na vhodné struktuře metod 

výběru pracovníků, zejména na sérii simulací typických manažerských pracovních činností, 
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při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče na manažerskou funkci a jeho rozvojový 

potenciál. Assessment centre není jen jedna z metod výběru pracovníků, ale lze ji 

používat i k hodnocení pracovního výkonu současných manažerů. Slouží tedy také 

k hodnocení a rozvíjení manažerského potenciálu účastníka. 

 K posuzování uchazeče či hodnocení manažera se používají simulace ukázek práce, 

řešení simulovaných každodenních problémů při použití postupů, které zahrnují skupinové      

i individuální úkoly. Jednotliví účastníci provádějí přiměřeně sestavenou řadu úkolů, při 

kterých jsou hodnoceni pracovníky organizace. Jedná se většinou o vedoucí pracovníky 

různých úrovní a zaměření, přičemž hodnocení mohou také provádět zkušení psychologové. 

Sestavení jednotlivých úkolů a simulací práce musí odpovídat obsazovanému pracovnímu 

místu a organizaci, ve které se místo nachází. 

 Jak uvádí Vajner (2007), výhodou assessment centra je komplexní pohled na 

kandidáta, další výhodou je reálnost situace, vyšší spolehlivost a platnost, zajímavost pro 

účastníky, hodnotitele i management a možnost modelování situací podle potřeby. Nevýhody 

assessment centra jsou následující: značná náročnost na přípravu, vyšší náklady na realizaci, 

nutnost jasně vymezit, jak bude s výsledky naloženo. 

 

Výběrový rozhovor 

 Nejčastější a organizacemi nejvíce využívanou metodou výběru pracovníků je 

výběrový rozhovor. Výběrový rozhovor je nejefektivnější, pokud je dopředu dobře připraven. 

Jeho hlavní cíle podle Koubka (2007) jsou: 

1. získat dodatečné informace o uchazeči, 

2.  poskytnout uchazeči informace o organizaci a o práci v ní. Tímto může uchazeč získat 

realistickou představu o práci na daném pracovním místě, 

3. posoudit osobnost uchazeče, 

4. navození přátelských vztahů mezi uchazečem a organizací. 

 

 Podle Armstronga (2007) je účelem výběrového rozhovoru získání a posouzení 

informací o uchazeči, které umožňují spolehlivě odhadnout jeho pracovní výkon 

v organizaci a porovnání uchazeče s předpoklady, které se týkají jiných uchazečů. Výběrový 

rozhovor by měl řešit následující body: 

• schopnost uchazeče vykonávat danou práci, 

• motivace uchazeče vykonávat danou práci, 

• přizpůsobení se uchazeče pracovním podmínkám organizace. 
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Výhody a nevýhody výběrového rozhovoru 

 Pokud je výběrový rozhovor dopředu dobře připraven, přináší velkou řadu výhod, 

které jiné metody výběru pracovníků nemohou poskytnout. S výběrovým rozhovorem jsou 

také spojeny nevýhody, které však lze určitými způsoby eliminovat. Snižování nevýhod 

výběrového rozhovoru lze provádět pomocí použití strukturovaného výběrového rozhovoru, 

výcvikem a proškolením osob, které vedou rozhovor, nebo zapojení více tazatelů. Podle 

Armstronga (2007) má výběrový rozhovor následující výhody a nevýhody. 

 

Výhody 

• výběrový rozhovor umožňuje osobě, která rozhovor vede, získat podrobné informace 

o uchazeči, jeho zkušenostech a prozkoumat, zda jsou schopnosti v souladu 

s požadavky na dané pracovní místo, 

• při výběrovém rozhovoru osoba vedoucí rozhovor konkretizuje pracovní místo, 

• uchazeči mají možnost zeptat se na podrobnosti pracovního místa a další informace 

týkající se vzdělávání, možnosti růstu či pracovních podmínek, 

• výběrový rozhovor umožňuje osobní setkání, kdy osoba vedoucí rozhovor může 

posoudit, jak bude uchazeč vhodný pro organizaci a jak zapadne mezi 

spolupracovníky, 

• uchazeč také má možnost posoudit organizaci, osobu vedoucí rozhovor a pracovní 

místo.  

 

Nevýhody 

• nedostatečná validita z hlediska předvídání pracovního výkonu a srovnávání 

jednotlivých uchazečů, 

• nedostatečné dovednosti osoby vedoucí rozhovor, 

• osoba, která vede rozhovor, se může odchýlit od získávání odpovídajících informací    

o uchazeči, 

• subjektivní posuzování uchazeče ze strany osoby vedoucí výběrový rozhovor. 
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 Výběrový rozhovor může mít více podob. Lze jej rozdělit podle množství a struktury 

účastníků nebo podle obsahu a průběhu výběrového pohovoru. Jednotlivé rozdělení podle 

Koubka (2007) je následující: 

 

1. Podle množství a struktury účastníků: 

a) Rozhovor mezi uchazečem a jedním představitelem organizace, který bývá 

nazýván rozhovor „mezi čtyřma očima“, může být subjektivní, ale vytváří 

otevřenější atmosféru. Je spíše vhodný pro obsazování pracovního místa s méně 

kvalifikovanou prací. 

Výhody: snadnější domluva na datu, místu a hodině pohovoru, navození 

neformální atmosféry, ve které je uchazeč ochotnější prozradit na sebe některé 

skutečnosti a poodhalit jeho povahové rysy, uchazeč se cítí uvolněněji, vedoucí 

rozhovoru snadněji kontroluje a vede rozhovor správným směrem. 

Nevýhody: jediný posuzovatel se může nechat unést svými osobními sympatiemi 

či empatiemi, neformální atmosféra může rozhovor přivést k tématům, která 

nesouvisejí s prací na pracovním místě, obtížnost pořizovat záznam o rozhovoru, 

dělat si poznámky, aniž by se nenarušila jeho plynulost. 

b) Rozhovor před panelem posuzovatelů, který je tvořen ze 3-4 členů, kteří mají 

dostatečné znalosti o daném pracovním místě. Jedná se většinou o přímo 

nadřízeného, personalistu a psychologa. Tato podoba je méně subjektivní, 

všestranně a objektivně posuzuje uchazeče. 

Výhody: spravedlivější posuzování uchazeče, členové panelu sdílejí odpovědnost 

za rozhodnutí, snadnější zaznamenávání průběhu rozhovoru a sepisování 

poznámek, rozhovor dělá na uchazeče větší dojem, dojem odbornosti a větší 

spravedlnosti. 

Nevýhody: vyvolává u uchazeče větší napětí a nervozitu, obtížnější zorganizování, 

shromáždění všech členů panelu a uchazečů tak, aby to všem časově vyhovovalo, 

možnost napětí a rozporů mezi členy panelu.  

c) Skupinový rozhovor se uskutečňuje mezi skupinou uchazečů na jedné straně a na 

straně druhé stojí jeden nebo více posuzovatelů. Je časově méně náročný, ale pro 

posuzovatele je náročný z hlediska přípravy, schopnosti a pozornosti. 

Výhody: šetří čas, lépe umožňuje posoudit osobnost uchazečů. 

Nevýhody: možnost neposouzení všech uchazečů, někteří uchazeči mohou 

uniknout pozornosti posuzovatelů. 
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2. Podle obsahu a průběhu: 

a) Nestrukturovaný rozhovor – obsah rozhovoru není dopředu připraven, cíl 

rozhovoru není stanoven anebo je stanoven pouze rámcově. Tato metoda není 

příliš vhodná pro výběr uchazečů, protože rozhovory jednotlivých uchazečů jsou 

špatně srovnatelné, často se uplatňuje subjektivní přístup k uchazečům nebo 

posuzovatelé se dostanou k osobním otázkám, které zasahují do soukromí 

uchazeče.  

Výhody: umožňuje zjistit o uchazeči některé zajímavé skutečnosti, které by se daly 

jen těžko jinak zjistit a tak lépe posoudit osobnost uchazeče. 

Nevýhody: poměrně málo spolehlivý, umožňuje výrazně subjektivní přístup 

k uchazeči, nezaručuje srovnatelnost uchazečů a nedává jim stejnou šanci, 

posuzovateli umožňuje, aby u uchazeče hledal takové kvality, které sám preferuje, 

a rozhodoval se na základě těchto kvalit. 

b) Strukturovaný rozhovor – obsah, sled otázek i jejich načasování jsou přesně 

stanoveny. Otázky rozhovoru jsou položeny všem uchazečům, tím je tento 

pohovor srovnatelný, spolehlivější a přesnější, protože snižuje pravděpodobnost 

opomenutí některých nezbytných skutečností. Při tomto rozhovoru jsou jednotliví 

uchazeči hodnoceni objektivněji.  

Výhody: zvyšuje pravděpodobnost, že stejně vhodní uchazeči budou hodnoceni 

stejně bez ohledu na to, kdo a kdy je hodnotí, uchazeči mají stejné možnosti, 

umožňuje srovnávání jednotlivých uchazečů. 

Nevýhody: náročnější na přípravu, posouzení osobnosti uchazeče je při 

strukturovaném pohovoru obtížnější. 

c) Polostrukturovaný rozhovor – kombinace předchozích typů, který využívá výhod 

a nevýhod strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru. Tento rozhovor může 

mít dvě podoby, kdy v první podobě je strukturovaná pouze část rozhovoru a část 

představuje volný rozhovor. Ve druhé podobě tohoto rozhovoru jsou stanoveny 

cíle a pozorovatel může klást otázky tak, aby byly stanovené cíle splněny. 

 

Zkoumání referencí 

 Jedná se o zkoumání referencí uchazečů z předcházejících zaměstnání nebo také ze 

školy. Informace o uchazeči jsou získávány od osob, které uchazeče znají a ví, jak vykonával 

svou práci, jak se v organizaci choval atd. Organizace může získat nezávislé informace          

o uchazeči. Reference je možné získávat s určitým časovým předstihem. Uchazeč získané 
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reference již nemůže ovlivňovat. Nevýhodou je možnost předcházejícího zaměstnavatele 

z různých důvodů uchazeče záměrně poškodit či zvýhodnit.  

 

Lékařské vyšetření 

 Tato metoda se využívá, pokud je obsazované pracovní místo fyzicky či psychicky 

velmi náročné nebo může dojít k ohrožení ostatních lidí. Je zapotřebí, aby uchazeč prošel 

vstupní lékařskou prohlídkou. Některé organizace mají své lékaře, kteří jednotlivé prohlídky 

provádí. Jedná se o metodu doplňkovou k jednotlivým výběrovým metodám. 

 

Behaviorální rozhovor 

 Jak tvrdí Paterová (2008), behaviorální neboli kompetenční rozhovor je moderní 

metoda výběru pracovníků. Rozhovor je založen na hlubším poznání kandidátů, jejich 

schopností a dovedností, které se zaměřuje na zkoumání měkkých kompetencí. Měkké 

kompetence jsou osobnostní vlastnosti kandidáta pro výkon práce. Kompetenční rozhovor 

vychází z teze, která je založena na předpokladu, že kandidát, který se určitým způsobem 

choval v minulosti, se bude pravděpodobně tímto způsobem chovat i v budoucnu. 

Behaviorální rozhovor spadá do kategorie předem připravených strukturovaných rozhovorů. 

Vedoucí rozhovoru vybere stěžejní kompetence pro danou pozici (ideálně pět až sedm)           

a snaží se od kandidáta získat příklady jeho chování v minulosti. Hodnocení je objektivní,  

mapuje hmatatelné situace a nebere v úvahu emoce nebo osobní dojmy tazatele. 

 Při přípravě otázek se používá tzv. metoda STAR. Pomocí této metody se zjišťují 

konkrétní situace (S-situation), konkrétní úkoly (T-tasks), konkrétní činnosti (A-actions)        

a konkrétní pracovní výsledky (R-results). Tazatel pomocí této metody získává informace, co 

kandidát v minulosti dělal. Na jednotlivých příkladech tazatel vidí, kde a v jakém týmu 

uchazeč pracoval. 

 

2.6.5  Validita metod výběru pracovníků 

 Výše uvedené metody výběru pracovníků ve velké míře využívají organizace v České 

republice. Existují také metody výběru pracovníků, které nejsou pro české organizace typické, 

ale zahraniční organizace je využívají. Jedná se například o metody výběru pracovníků 

pomocí kamerových zkoušek, metoda typologie, astrologické metody apod. 

 V zahraničí jsou prováděny výzkumy, které jsou zaměřené na validitu metod výběru 

pracovníků. Z těchto výzkumů vyplývá, že metody jako je výběrový rozhovor, ukázka práce 

či test schopností mají nejvyšší validitu. Naopak nejnižší, dokonce nulovou validitu, mají 
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grafologické či astrologické metody. Relativně nízkou jen asi 41% validitu má assessment 

centre, který v současné době využívá stále více organizací. Validita se měří pomocí 

korelačního koeficientu mezi skóre dosaženým pracovníkem při použití dané metody a skóre 

dosaženým pracovníkem při hodnocení jeho pracovního výkonu. Validita u metod výběru 

pracovníků, která je nižší než 0,40 říká, že daná metoda je nedostatečně validní a není vhodná 

pro aplikaci, jak tvrdí Koubek (2009). Validita jednotlivých metod je znázorněná v následující 

tabulce 2.3.  

Tabulka 2.3 Validita metod výběru pracovníků dle M. Smithe 

Metoda výběru Validita 

Astrologie 0,00 

Grafologie 0,00 

Reference 0,13 

Nestrukturovaný pohovor 0,31 

Test osobnosti 0,38 

Životopisné údaje 0,40 

Assessment centre 0,41 

Test schopností 0,54 

Ukázka práce 0,55 

Strukturovaný pohovor 0,62 

Zdroj: KOUBEK, Josef (2009, s. 184) 

 

2.6.6 Zásady výběru pracovníků 

Organizace by měla dodržovat určité zásady výběru pracovníků, které umožní vybrat 

nejvhodnějšího uchazeče, jenž splňuje stanovené požadavky a má předpoklady pro kvalitní 

výkon práce na dané pracovní pozici. Zásady, které by měla organizace při výběru pracovníků 

dodržovat, jsou podle Koubka (2009) následující: 

• výběr pracovníka by měl být založen na základě jeho schopností úspěšně vykonávat 

práci na daném pracovním místě, 

• dodržovat platné zákony, 

• uchazeč představuje pro organizaci rovnocenného a rovnoprávného partnera, 

organizace by se měla k uchazeči podle toho chovat, 

• informace, které poskytuje uchazeč, by měla organizace považovat za důvěrné, 

• při obsazování kvalifikovanějších pracovních míst by organizace měla použít 

kombinaci několika metod, 
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• kritéria a metody výběru by měly být stanoveny přiměřeně k obsazovanému 

pracovnímu místu a povaze práce na něm. 

• osoby, které se zúčastňují výběrových procedur ze strany organizace, by měly být 

důkladně připravené, kvalifikované, znalé problematiky výběrových metod, 

obsazovaných pracovních míst a měly celkový přehled o organizaci a jejích cílech, 

• proces výběru pracovníků by měl být dobře zorganizovaný, nekomplikovaný               

a nenáročný na administrativní práce. 

 

2.7 Metody sociologického průzkumu 

 Jako metoda sociologického průzkumu byla zvolena metoda dotazník. Pomocí 

dotazníků je možné získat potřebné informace od velkého počtu dotazovaných v krátkém 

čase. Získané data pak lze efektivně statisticky zpracovávat. Cílem dotazníků je zjistit názory 

a fakta od respondentů.  

Výhody dotazníků jsou tyto: jedna z nejlevnějších metod průzkumu, jednoduchý na vyplnění, 

respondenti jej mohou v klidu vyplnit, shromážděná data se jednoduše zpracovávají a 

vyhodnocují. Nevýhody: obtížnější získat respondenty, kteří podají pravdivé informace. 

 Dotazník, který byl využit v této diplomové práci, obsahuje jak uzavřené, tak i 

otevřené otázky. Uzavřené otázky obsahují již navržené odpovědi a respondent si z nich 

vybírá. Výhodou uzavřených otázek je jednoduchost vyplnění, snadnější zpracování, otázky 

jsou zaměřeny na danou problematiku. Nevýhodou uzavřených otázek je možnost 

nezachycení názorů respondentů, složitější vytváření otázek, respondenti mohou otázky 

vyplnit nahodile.  

U otevřených otázek může respondent odpovídat volně vlastními slovy. Výhodou 

otevřených otázek je originalita a přesné vystižení respondentových názorů, respondent se 

hlouběji zamýšlí nad tématem. Nevýhodou otevřených otázek je složitější zpracování 

odpovědí a různorodá kvalita odpovědí. 
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3. Charakteristika organizace 

 Tato kapitola se zabývá popisem vybrané organizace, hlavních předmětů její činností  

a popisem dceřiných společností. 

 

3.1 Představení organizace Multip Moravia, s.r.o. 

Organizace Multip Moravia, s.r.o. byla založena v roce 1991 šesti společníky. 

V současné době má již jen dva společníky, kteří jsou statutárním orgánem, tedy jednateli. 

Základní kapitál je ve výši 6 mil. Kč, každý společník má padesátiprocentní podíl. 

Rozhodujícím předmětem podnikání je nákup, skladování, prodej a aplikace hnojiv 

a komponentů, kovoobrábění, a také výroba a montáž nábytku.  

Sídlo organizace je ve Studénce, stejně tak obchodní a výrobní kapacity pro oblast 

podnikání s hnojivy a aplikaci jednotlivých hnojiv. V Novém Jičíně jsou umístěny haly na 

výrobu a montování nábytku, kanceláře zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi 

souvisejícími se zajištěním výroby a odbytu nábytku.  

Organizace Multip Moravia, spol. s.r.o. má dvě dceřiné společnosti a sice Multip Stav, 

s.r.o., která má sídlo v Novém Jičíně a Multip SK, s.r.o. sídlící v Žiaru nad Hronom, 

Slovensko.  

Obr. 3.1 Logo společnosti Multip Moravia, spol. s.r.o. 

 

 

 

Zdroj: interní materiály organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

Obr. 3.2 Ukázka školního nábytku 

 

Zdroj: interní materiály organizace Multip Moravia, s.r.o. 
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3.2 Předmět podnikání 

    Organizace během svého více než 20-ti letého působení zapsala do obchodního rejstříku 

různé předměty podnikání, které se za celou dobu podnikání několikrát změnily. V současné 

době má organizace v obchodním rejstříku zapsáno více činností. Jedná se o činnosti, které se 

v průběhu působení organizace ukázaly jako potřebné a ekonomicky zajímavé. Mezi 

nejvýznamnější činnosti patří: 

• zprostředkování obchodu a služeb, 

• nákup a prodej zboží, 

• zámečnictví a montáž nábytku, 

• služby - skladování, 

• ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům,  

• hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů, 

• silniční motorová doprava nákladní,  

• opravy pracovních strojů. 

 

V závodě Nový Jičín se organizace Multip Moravia, s.r.o. v rámci výroby a montáže 

nábytku specializuje na výrobu kancelářského a školního nábytku. V souvislosti s výrobou     

a montáží školního nábytku organizace poskytuje služby pro kompletní vybavení škol. Do 

základních a středních škol dodává školní nábytek do tříd a odborných učeben, vysokým 

školám dodává nábytek do poslucháren. Dále se organizace rovněž zabývá výrobou a montáží 

nábytku do mateřských škol. Tyto produkty také vyváží do zahraničí, především do Německa, 

Beneluxu a na Slovensko. Organizace je držitelem několika certifikátů na své produkty. Při 

výrobě nábytku organizace používá prvotřídní materiály, veškeré použité suroviny jsou 

zdravotně nezávadné, materiál zpracovává pomocí moderních technologií a dodržuje ověřené 

technologické postupy.  

Další významnou činností této organizace je skladování, obchod a služby v oblasti 

průmyslových hnojiv a pesticidů, poskytuje rozsáhlý servis prostřednictvím poradenství         

a konzultací v oblasti ochrany a výživy rostlin. Organizace poskytuje širokou nabídku 

chemických přípravků a průmyslových hnojiv, které zabezpečuje z vlastních skladů. Nabídka 

je v této oblasti velmi široká, nabízí aplikaci chemických přípravků, vápenatých hnojiv           

a ostatních průmyslových hnojiv. Zákazníci jsou tvořeni především středními a drobnými 

zemědělskými podniky Moravskoslezského kraje. Výše uvedenými činnostmi se zabývá 

závod Studénka. 
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3.3 Popis dceřiných společností 

Tato podkapitola uvádí popis dvou dceřiných společností, které má organizace Multip 

Moravia, s.r.o. 

 

3.3.1 Multip Stav, s.r.o. 

Dceřiná společnost Multip Stav, s.r.o. byla založena v roce 1993. Jedná se o středně 

velkou stavební společnost, která se zabývá těmito oblastmi: 

a) silniční stavby, 

b) vodní stavby, 

c) inženýrské sítě, 

d) zemní práce, 

e) komplexní dodávka bytových a občanských staveb. 

 

V jednotlivých oblastech společnost poskytuje také projekční, poradenskou                 

a konzultační činnost svými autorizovanými pracovníky. Prioritou společnosti je kvalitní 

životní prostředí, a proto společnost klade důraz na kvalitní, efektivní výrobek                         

a environmentální aspekty své činnosti. 

 

Obr. 3.3 Logo společnosti Multip Stav, s.r.o. 

 

 

Zdroj: interní materiály organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

3.3.2    Multip SK, s.r.o. 

 Organizace Multip SK, s.r.o. je druhou dceřinou společností Multipu Moravia, s.r.o.   

a působí na celém slovenském trhu. Organizace se zabývá výhradně obchodní činností. 

Zajišťuje prodej a služby spojené s dodáním a montováním školního a kancelářského nábytku, 

přičemž tento nábytek je vyráběn v Multipu Moravia, s.r.o. v Novém Jičíně. Logo organizace 

Multip SK, s.r.o. je shodné s logem organizace Multip Moravia, s.r.o, které je znázorněno 

na obrázku 3.1. 

 

. 
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4. Analýza současného stavu ve vybrané organizaci 

 V této části diplomové práce je uveden současný stav zaměstnanců, jeho struktura       

a analýza získávání a výběru zaměstnanců v organizaci Multip Moravia, s.r.o.  

 

4.1 Analýza současného stavu zaměstnanců v organizaci Multip Moravia, 

s.r.o. 

 Organizace v současné době pro zajišťování svých pracovních činností využívá 

zaměstnance na různých pracovních pozicích. 

 

4.1.1  Druhy pracovních pozic 

 Pracovní pozice jsou v organizaci Multip Moravia, s.r.o. rozděleny na dvě skupiny, 

které jsou uvedeny v pracovním řádu a kolektivní smlouvě. K jednotlivým pozicím jsou 

v kolektivní smlouvě také uvedeny základní mzdové sazby, osobní ohodnocení, odměny a 

prémie. Pracovní pozice se člení na:  

a) dělnická povolání, 

b) technicko-hospodářské pracovníky. 

 

ad. a) Dělnická povolání  

 V organizaci Multip Moravia, s.r.o. se dělnická povolání dělí na tyto pracovní pozice: 

1. Pomocný dělník (skladník, uklízečka) 

- manipuluje se surovinami, výrobním a montážním materiálem, hmotami                

a výrobky,  

- provádí jednoduché montážní práce,  

- provádí údržbu a úklid pracoviště či veřejných prostranství. 

2. Samostatný dělník  

- provádí jednoduché montážní práce, ke kterým postačuje zaškolení, 

- práce s jednoduchým mechanickým nářadím, řezání. 

3. Odborný dělník 

- provádí jednoduché montáží práce, na které je potřeba oborové specializace, 

- balení, kompletování a montování výrobků, 

- doprava materiálů pomocí mechanizace, 

- krácení potřebného materiálu na stanovené rozměry. 
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4. Odborný dělník – specialista I. 

- nástřik barvou výrobků, 

- obsluha nástřikové linky, 

- obsluha vypalovací pece a odmašťovací linky. 

5. Odborný dělník – specialista II.  

- mechanik, seřizovač zemědělských strojů, 

- řidič motorových vozidel a zemědělských strojů, 

- svářeč kovů, 

- stolař, truhlář, nábytkář, 

- čalouník. 

6. Vrátný 

 

ad. b) Technicko-hospodářští pracovníci 

 Mezi tyto pracovníky patří zaměstnanci v oblasti administrativy, řízení a techničtí 

pracovníci. THP jsou rozděleni na tyto pozice: 

1. Administrativně technický a provozní pracovník – praktikant 

- je pověřován jednáním s dělnickými profesemi, pověřován jednouchými 

administrativními úkony. 

2. Administrativně technický a provozní pracovník – asistent 

- má některé rozhodovací pravomoci související s přípravou podkladů pro práci 

samostatného technicko-hospodářského pracovníka 

3. Samostatný technicko-hospodářský pracovník 

- rozhoduje a zadává úkoly pro podřízené, kterými jsou praktikanti, asistenti            

a dělničtí pracovníci, 

- referenti na úseku nákupu a odbytu, 

- pracovníci na úseku mzdové a personální práce. 

4. Odborný technicko-hospodářský pracovník  

- rozhoduje, zadává úkoly a řídí činnosti související s určitou konkrétní odbornou 

oblastí práce, 

- mistr truhlářské dílny, 

- mistr strojního úseku, 

- mistr dopravního úseku, 

- dílenský mistr, 

- mistr zemědělsko-mechanizačního úseku. 
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5. Samostatný odborný technicko-hospodářský pracovník 

- bezpečnost práce a požární ochrana, 

- samostatný referent v oblasti zásobování, 

- pracovníci na ekonomickém úseku. 

6. Vedoucí pracovník  

- rozhoduje, zadává úkoly a řídí činnost odborných a samostatných technicko-

hospodářských pracovníků, 

- vedoucí obchodního oddělení, 

- vedoucí ekonomického oddělení,  

- vedoucí provozního oddělení. 

7. Vedoucí provozu (výroby) 

8. Manažer – ředitel, náměstci 

 

4.1.2  Současný stav zaměstnanců 

 Současný stav zaměstnanců v organizaci Multip Moravia, s.r.o. je ovlivněn 

ekonomickou krizí. Tato krize má negativní účinky na odbyt kancelářského a školního 

nábytku, který se postupně snižuje, i když se organizace snaží stále vyhledávat nové odbytové 

příležitosti především v zahraničí. Z tohoto důvodu se stav zaměstnanců postupně snižuje. 

Průběh snižování zaměstnanců v jednotlivých letech je zachycen na grafu č. 4.1. 

 Druhou hlavní činností, kterou se organizace  Multip Moravia, s.r.o. zabývá, je 

zemědělská činnost, kdy důležitou složkou této činnosti je ošetřování a hnojení rostlin. Právě 

proto je zapotřebí v období vegetace zvýšit počet pracovníků, který je rozdílný 

s mimosezonním obdobím. Celkový počet zaměstnanců se v sezónním období zvyšuje            

a v jednotlivých letech je různý, kdy sezónní pracovníci navýší celkový počet zaměstnanců 

v průměru o 10% - 15%. 

 Na určitých činnostech organizace se podílejí také externí zaměstnanci. Jedná se         

o služby právníka a obchodních zástupců, kteří se zabývají zvyšováním prodeje ve 

stanovených oblastech. Externí zaměstnanci nemají pracovní smlouvy, ale vykonávají práci 

pro organizaci na základě živnostenského listu, tudíž nejsou započítáváni do celkového počtu 

zaměstnanců.  

 Celkový počet zaměstnanců organizace Multip Moravia, s.r.o. k 1.1.2012 je 86 

pracovníků, na dělnických pozicích pracuje 51 zaměstnanců a technicko-hospodářských 

pracovníků (THP) je 35 osob. 
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4.1.3 Struktura zaměstnanců 

 Struktura zaměstnanců v roce 2011 je uvedena v tabulce 4.1, která poukazuje na to, že 

největší část zaměstnanců tvoří muži pracující na dělnických pozicích. Na dělnických 

pozicích pracuje o 16 pracovníků více než na THP pozicích. Organizace se také snaží dodržet 

stanovený 4% podíl zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. 

V roce 2011 organizace zaměstnávala 4 osoby se zdravotním postižením. Struktura 

zaměstnanců v roce 2011 při celkovém počtu 86 zaměstnanců, byla tvořena ze 72% muži, ze 

28% ženami, ze 60% dělnickými profesemi a přibližně 40% THP zaměstnanci, jak je 

přehledně uvedeno v následující tabulce 4.1. 

 

Tabulka 4.1 – Struktura zaměstnanců v roce 2011 

Struktura zaměstnanců Počet zaměstnanců Procentní podíl (%) 

Celkový počet 86 100 

 Muži 62 72 

Ženy 24 28 

THP 35 41 

Dělnické profese 51 59 

Osoby se ZP 4 5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

 Z  tabulky 4.1 vyplývá, že organizace zaměstnává srovnatelné procento žen (28%)      

a mužů (72%) ve srovnání s klasifikací odvětvové činnosti v ČR. V sektoru zemědělství, 

myslivost a lesnictví a v sektoru doprava, skladování a spoje je struktura podle pohlaví 

v těchto sektorech, které nejvíce odpovídají činnosti prováděnou organizací Multip Moravia, 

s.r.o., 70% můžu a 30% žen, jak uvádí Český statistický úřad.  

 Další složka, která je důležitá pro analýzu získávání a výběru zaměstnanců, je věková 

struktura stávajících zaměstnanců. Z následující tabulky 4.2 vyplývá, že v roce 2011 

z celkového počtu 86 zaměstnanců, bylo 6% osob mladších 25 let, 19% v rozmezí 26 -35 let, 

35% v rozmezí 36 – 45 let, 23% v intervalu od 46 – 55 let a 17% nad 56 let a více. 
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Tabulka 4.2 – Struktura zaměstnanců podle věkového složení 

Věkové rozdělení Počet zaměstnanců Procentní podíl (%) 

18 – 25 5 6 

26 – 35 16 19 

36 – 45 30 35 

46 – 55 20 23 

56  a více 15 17 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

 Tabulka 4.2 ukazuje na to, že organizace Multip Moravia, s.r.o. má zaměsntance 

rozložené ve všech věkových kategoriích, což se jeví jako pozitivní pro efektivní vykonávání 

všech podnikatelských činností. 

 V neposlední řadě je možné zaměstnance rozdělit do skupin dle odpracovaných let. 

Pokud převažují zaměstnanci, kteří v organizaci pracují delší dobu, lze usoudit, že jsou 

s pracovní náplní a pracovními podmínkami spokojeni, což vypovídá o kvalitě 

zaměstnavatele. V následující tabulce 4.3 je znázorněna strukutra zaměstnanců podle 

odpracovaných let v organizaci Multip Moravia, s.r.o. 

 

Tabulka 4.3 – Struktura zaměstnanců podle odpracované doby 

Odpracovaná doba Počet zaměstnanců Procentní podíl (%) 

zkušební doba 0 - 

3 – 12 měsíců 8 9 

1 – 5 let 29 34 

6 – 10 let 22 26 

11 let a více 27 31 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

 Tabulka 4.3 prokazuje, že zaměstnanci jsou s pracovní náplní a podmínkami 

spokojeni, což se projevuje tím, že odpracovaná doba v organizaci Multip Moravia, s.r.o. není 

u 91% zaměstnanců  kratší než pět let.  

 Postupný vývoj struktury a počtu zaměstnanců je uveden v tabulce 4.4. Z tabulky 

vyplývá, že k největšímu úbytku zaměstnanců došlo mezi rokem 2008 a 2009, kdy organizace 

snížila stav zaměstnanců o 18 osob. Ve struktuře zaměstnanců v tomto období došlo 



 
 

46 
 

k nejvýznamnější změně v dělnických profesích, kdy se stav zaměstnanců na těchto profesích 

snížil o 22 osob, naopak v THP pozicích došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců o 4 osoby. 

 

Tabulka 4.4 – Struktura zaměstnanců v jednotlivých letech 2007 - 2011 

Struktura 

zaměstnanců 

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

2007 2008 2009 2010 2011 

počet % počet % počet % počet % počet % 

Celkem 113 100 108 100 90 100 87 100 86 100 

Muži 87 77 81 75 67 74 66 76 62 72 

Ženy 26 23 27 25 23 26 21 24 24 28 

THP 37 33 34 31 38 42 35 40 35 41 

Dělnické 

profese 
76 67 74 69 52 58 52 60 51 59 

Osoby se ZP 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

 Organizace za posledních pět let snížila stav zaměstnanců o 27 osob. Jak již bylo 

uvedeno výše, je to především z organizačních důvodů, kdy organizace nemá dostatečně 

velký objem zakázek, což má za následek pokles výroby a snížení počtu zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 4.2 – Vývoj struktury zamě

Zdroj: vlastní zpracování na základ

 

 Z grafu 4.2 vyplývá, že vývoj stuktury zam

v průběhu posledních pěti let nijak vý

 

Graf  4.3 – Vývoj THP a dělnických pozic

 

Zdroj: vlastní zpracování na základ

 

 V období roku 2007 a 2008 došlo ke zvýšení poptávky v

a kancelářského nábytku, což se projevilo zvýšením po

2008 se však začíná projevovat snížená poptávka, která je z

krize, což je patrné z toho, že kř

úroveň, která je stejná i v současnosti.

0

20

40

60

80

100

2007

%

0

20

40

60

80

100

2007

% 

zaměstnanců dle pohlaví  

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o

yplývá, že vývoj stuktury zaměstnanců z hlediska muž

let nijak výrazně neměnil a zůstává na zhruba stejné úrovni

ělnických pozic 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů organizace Multip Moravia, s.r.o.

období roku 2007 a 2008 došlo ke zvýšení poptávky v

ského nábytku, což se projevilo zvýšením počtu dělnických pozi

íná projevovat snížená poptávka, která je zřejmě důsledkem ekonom

, že křivka počtu zaměstnanců na dělnickcýh pozicích klesá až na 

současnosti. 

2008 2009 2010

Muži Ženy

2008 2009 2010

THP Dělnické profese

 

47 

 

rganizace Multip Moravia, s.r.o 

hlediska mužů a žen se 

stává na zhruba stejné úrovni. 

 

 organizace Multip Moravia, s.r.o. 

období roku 2007 a 2008 došlo ke zvýšení poptávky v oblasti školního                     

lnických pozic. V průběhu roku 

ě ůsledkem ekonomické 

lnickcýh pozicích klesá až na 

2011

2011
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4.2. Analýza získávání zaměstnanců 

 Způsob získávání zaměstnanců je pro oba závody organizace Multip Moravia, s.r.o. 

téměř shodný.  

 Při získávání potřebných zaměstnanců se organizace Multip Moravia, s.r.o. musí 

předně zaměřit na pracovníky vykonávající odbornou činnost, a to v oblasti zpracování 

materiálů pro nábytkářskou výrobu a dále v oblasti zpracování a výroby kovových prvků pro 

školní a kancelářský nábytek, a také v oblasti oprav a údržby dopravní a zemědělské 

mechanizace. Pro vykonávání této odborné pracovní činnosti je zapotřebí velkého počtu 

zaměstnanců s manuální zručností a fyzickou zdatností, avšak takových odborných 

pracovníků je na trhu práce v současné době nedostatek. 

 Při potřebě získávání nových technicko-hospodářských pracovníků vzniká 

komplikace, tím, že se hlásí velký počet uchazečů, kteří v mnoha případech nesplňují ani 

základní požadavky stanovené organizací pro výkon práce na daném pracovním místě. Jsou to 

především absolventi středních a vysokých škol, kteří nemají požadovanou praxi, ale také 

osoby s praxí v jiném oboru, které ztratily zaměstnání z důvodu ekonomické krize a zkoušejí 

každou možnost, jak zaměstnání získat. 

 

4.2.1  Identifikace potřeby získávání zaměstnanců 

 V současné době, kdy na organizaci stále působí ekonomická krize, je potřeba nových 

zaměstnanců pouze na základě uvolnění stávajících pracovních míst. Nejedná se tedy o 

případy, kdy by bylo zapotřebí obsadit nově vytvořené pracovní místo novým pracovníkem. 

 Další možností potřeby získání nových pracovníků je případné navýšení objemu 

výroby z důvodu větších zakázek, kdy nestačí počet stávajících zaměstnanců. V tomto případě 

se také přibírají pracovníci na dohodu o provedení práce a společně s dokončením zakázky 

jim dohoda o provedení práce končí. Jedná se o divizi výroby a montování nábytku. 

 V oblasti prodeje a aplikace hnojiv se počet pracovníků zvyšuje v letních obdobích, 

kdy je potřeba většího počtu zaměstnanců pro aplikaci těchto postřiků. I v tomto případě se 

počet zaměstnanců dočasně zvyšuje o brigádníky. 

 Proces získávání pracovníků na základě dohod o provedení práce je založen na vlastní 

evidenci sezónních pracovníků, kteří tyto činnosti v předešlých obdobích již vykonávali,        

a dále na kontaktech od kmenových zaměstnanců, kteří doporučí své známé. V období letních 

měsíců pak také organizace Multip Moravia, s.r.o. zaměstnává studenty středních a vysokých 

škol a v případě zájmu i důchodce. 
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4.2.2   Popis a specifikace pracovního místa 

 V organizaci Multip Moravia, s.r.o. jsou v dělnických pozicích popisy a specifikace 

pracovních míst téměř neměnné, protože výrobní pracovní postupy zůstávají stále stejné          

a není předpoklad, že se v nejbližším období budou měnit. Proto při získávání pracovníků na 

dělnické pozice se vychází z již dříve stanovených popisů a specifikací pracovních míst. Popis 

dělnických pozic je uveden v kapitole č. 4.1.1. 

 Popis a specifikace pracovního místa pro získávání technicko-hospodářských 

pracovníků v některých případech nevychází z dříve stanovených popisů a specifikací 

pracovních míst, a to z toho důvodu, že s ohledem na rozvoj technických prostředků a vývoj 

informačních technologií je nutno aktualizovat konkrétní popis a s tím související specifikaci 

pracovního místa. Aktualizaci popisu a specifikace pracovního místa pro konkrétní nabízenou 

pozici provádí užší vedení organizace. 

 

4.2.3 Zdroje získávání zaměstnanců 

 Z obecně platné teorie vyplývá, že existují dva druhy zdrojů získávání zaměstnanců,     

a to vnitřní a vnější. Každý z těchto zdrojů má své výhody a nevýhody, které jsou uvedeny 

v kapitole 2.5.2 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků.  

 Organizace Multip Moravia, s.r.o. ve větší míře využívá získávání zaměstnanců          

z vnějších zdrojů, protože nové pracovníky potřebuje nabírat především z toho důvodu, že se 

uvolní stávající místo a není možné pracovní náplň na dané pozici rozdělit mezi více 

pracovníků. Druhou možností potřeby získání nových zaměstnanců je zvýšení počtu zakázek, 

kdy stávající pracovníci nestačí plnit zadané úkoly, a proto je potřeba zvýšit počet 

zaměstnanců. Organizace Multip Moravia, s.r.o. pro naplnění potřebného počtu zaměstnanců 

nevyužívá vnitřních zdrojů.  

 

4.2.4 Metody získávání pracovníků 

 Metod získávání pracovníků je celá řada. Každá varianta má své výhody i nevýhody. 

Jako nejvhodnější metody získávání pracovníků si organizace Multip Moravia, s.r.o. zvolila 

následující tři metody: 

a) spolupráce s úřady práce, 

b) doporučení nynějšího zaměstnance, 

c) vlastní iniciativa uchazeče. 
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ad. a) spolupráce s úřady práce  

 V minulých letech i v současné době je využívání služeb úřadu práce pro získávání 

zaměstnanců jedna ze dvou hlavních metod získávání nových pracovníků v organizaci Multip 

Moravia, s.r.o. Organizace při využívání služeb úřadu práce naráží na pozitivní, ale také 

negativní zkušenosti.  

 Mezi pozitivní ukazatele patří především skutečnost, že zveřejnění nabídky 

pracovního místa úřadem práce je pro organizaci Multip Moravia, s.r.o. nejméně ekonomicky 

náročné. V případě zveřejnění takové nabídky na internetovém portálu úřadu práce se zvyšuje 

okruh potencionálních uchazečů, kteří mají o nabízenou pracovní pozicí zájem a ze kterých 

může organizace následně vybrat nejvhodnějšího uchazeče. Další výhodou je možnost získání 

určitých finančních prostředků, v případě zaměstnání uchazeče bez praxe nebo se zdravotním 

postižením, a další kategorie, pro které úřad práce tyto finanční prostředky poskytuje. 

 Naopak nevýhodou uchazečů získávaných prostřednictvím úřadu práce je velký počet 

uchazečů, kteří nemají skutečný zájem o nabízené pracovní místo. Někteří z uchazečů jsou 

méně odborně zdatní a je nutno je dále zaškolovat, což má za následek zvyšování nákladů. 

 

ad. b) doporučení nynějšího zaměstnance 

 Další neméně významnou metodou získávání zaměstnanců v organizaci Multip 

Moravia, s.r.o. je doporučení nynějšího zaměstnance. Výhodou této metody je, že takto 

získávání uchazeči jsou odborně i osobnostně vhodní, pokud je doporučení od zaměstnance, 

který sám odvádí kvalitní práci. Další výhodu představuje nízkonákladovost této metody. 

 Nevýhodou je subjektivní hodnocení uchazeče od doporučující osoby a omezený 

okruh potencionálních uchazečů. 

 

ad. c) vlastní iniciativa uchazeče 

 Uchazečů, kteří vlastní iniciativou získali práci v organizaci Multip Moravia, s.r.o., je 

nepatrný počet zaměstnanců. Výhodou je předpoklad zvýšeného zájmu o práci v dané 

organizaci, zatímco nevýhodou pro potencionálního uchazeče je malá pravděpodobnost získat 

tímto způsobem zaměstnání v daném časovém období.  
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4.2.5 Formulace pracovní nabídky 

Dalším krokem získávání zaměstnanců je formulace pracovní nabídky a její 

uveřejnění na úřadu práce. Formulace nabídky volného pracovního místa provádí užší vedení 

organizace Multip Moravia, s.r.o. Pracovní nabídka, která se zpracovává v organizaci pro 

jednotlivá nabízená pracovní místa, má tyto náležitosti:  

• název práce, 

• stručný popis práce, 

• místo, kde se práce bude vykonávat, 

• název a adresa organizace, 

• požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi, schopnosti a vlastnosti uchazeče, 

• pracovní podmínky, tj. plat, ostatní odměny a výhody, pracovní doba, a jiné, 

• možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje, 

• dokumenty požadované od uchazeče, 

• pokyn pro uchazeče, jak, kde, a do kdy by se měl o zaměstnání ucházet. 

 

4.2.6 Požadované dokumenty od uchazečů 

 Organizace Multip Moravia, s.r.o. od uchazečů vyžaduje následující dokumenty: 

a) životopis, 

b) motivační dopis, 

c) osvědčení odborné způsobilosti, 

d) výpis z rejstříku trestů. 

 Organizace výše uvedené dokumenty nevyžaduje od uchazeče vždy všechny. 

Dokumenty, které uchazeč dokládá, se liší podle toho, na jakou pozici se hlásí.  

 Pokud se uchazeč hlásí na dělnickou pozici, bude od něj organizace vyžadovat 

osvědčení odborné způsobilosti, které je představováno například svářečským průkazem, 

výučním listem atd.  

 V případě, že se jedná o THP pozici, uchazeč dodává aktuální životopis a doklad        

o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání. V několika případech, kdy se vybírají zaměstnanci na 

vyšší pozice, např: vedoucí obchodního oddělení, uchazeč dodá k životopisu také motivační 

dopis a výpis z rejstříku trestů. 
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4.2.7  Předvýběr zaměstnanců na základě zaslaných dokumentů 

 V organizaci Multip Moravia, s.r.o. v případě náboru techniko-hospodářských 

pracovníků se používá předvýběr zaměstnanců na základě zaslaných dokumentů. Jedná se      

o postup, při kterém je na základě došlých životopisů a motivačních dopisů prováděno 

posouzení jednotlivých kandidátů pro nabízenou pracovní pozici. Pomocí předvýběru se 

vyberou nejvhodnější uchazeči, kteří budou následně pozvání k výběrovému řízení, čímž se 

zkrátí a zkvalitní výběrový proces.  

 

4.3 Analýza výběru zaměstnanců 

 Výběr zaměstnanců se v jednotlivých závodech organizace Multip Moravia, s.r.o. liší. 

Hlavní rozdíl je v odlišných pracovních pozicích. V Novém Jičíně organizace potřebuje pro 

svou činnost především truhláře, řidiče, nábytkáře, čalouníky, obráběče kovů a THP 

pracovníky, kteří se zabývají odbytem kancelářského a školního nábytku. Ve Studénce zase 

organizace využívá zaměstnance s odbornou způsobilostí na aplikaci hnojiv, řidiče,  

mechaniky dopravní techniky a speciálních strojů pro aplikaci hnojiv. V oblasti THP je ve 

Studénce účetní oddělení a zaměstnanci, kteří se zabývají odbytem jednotlivých hnojiv.  

 Výběr zaměstnanců v organizaci Multip Moravia, s.r.o. provádějí zaměstnanci, kteří 

nejsou vždy stejní, protože organizace má dvě zcela odlišné kategorie podnikatelské činnosti. 

Jsou tedy prováděny ve dvou závodech a jsou tedy místně odlišné. Z tohoto důvodu pro výběr 

zaměstnanců jsou určeni pracovníci zvlášť ve Studénce a zvlášť v Novém Jičíně.  

 Pro výběr pracovníků na dělnické pozice jsou určení jednotliví vedoucí pracovníci 

organizace v daném úseku.  

 Výběr technicko-hospodářských pracovníků provádí užší vedení organizace, které je 

tvořeno ředitelem, náměstky a vedoucími daných oddělení. Celé užší vedení organizace se 

nezúčastňuje všech výběrových řízení, ale podle potřeby buď jen ředitel, náměstek ředitele 

nebo vedoucí pracovník daných oddělení.  V některých případech jsou přítomní v různých 

kombinacích.  

 

4.3.1  Metody výběru 

 Organizace Multip Moravia, s.r.o. v současné době využívá dvě metody výběru 

zaměstnanců. Jedná se o výběrový rozhovor a dotazník. Organizace dříve také vybírala 

zaměstnance pomocí testů způsobilosti. Jednalo se o testy pro vyšší dělnické pozice.  
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Dotazník 

 Při výběru zaměstnanců na dělnické pozice především ve Studénce, organizace 

nepotřebuje s uchazeči provádět výběrový rozhovor. K výběru zaměstnanců používá dotazník, 

který je pro všechny uchazeče stejný. Cílem dotazníku je získat základní informace                

o uchazeči a podle vyplněných údajů rozhodnout, zda je uchazeč vhodný pro dané pracovní 

místo. Dotazník obsahuje informace o uchazeči, jako jsou identifikační data uchazeče, 

vzdělání a předchozí praxe. Výběru zaměstnanců pomocí dotazníků se zúčastňuje větší počet 

uchazečů najednou. V případě, že se jedná o dělnickou pozici, na kterou je zapotřebí, aby 

uchazeč splňoval náročnější kritéria na odbornost, se uchazeči zvou jednotlivě.  

 Způsob výběru pomocí dotazníků probíhá v následujících krocích: 

1. pozvání uchazečů k vyplnění dotazníků 

Uchazeči, kteří telefonicky nebo přes e-mail reagovali na nabízené pracovní místo, 

jsou telefonicky pozváni vedoucími jednotlivých odborů k vyplnění dotazníků na 

konkrétní termín, který je jim sdělen. 

2. seznámení uchazeče s náplní práce na daném pracovním místě 

Vedoucí odboru před samotným vyplněním dotazníku podá uchazeči ucelené 

informace o náplni práce na daném pracovním místě. 

3.  vyplnění dotazníků uchazeči 

Následně uchazeči dotazník vyplňují většinou hromadně a za přítomnosti vedoucího 

daného odboru, který v případě nejasností odpoví na vznesené dotazy. 

4. vyhodnocení dotazníků 

Jednotliví vedoucí odboru dotazníky vyhodnocují podle uvedených údajů. Hlavním 

kritériem výběru v případě dělnických pozic je předchozí praxe a vzdělání. 

5. výběr zaměstnanců 

Na základě vyhodnocení dotazníků vybírá vedoucí odboru nejvhodnější kandidáty, 

které pak informuje o výsledku. Ve většině případů se uchazeči výsledek dozví ihned 

po vyplnění a vyhodnocení dotazníků. Pokud je uchazečů více a jsou pozvání ve více 

dnech, jsou pak kontaktováni telefonicky nejpozději do čtrnácti dnů. 

 

Výběrový rozhovor 

 Další metodou, kterou organizace Multip Moravia, s.r.o. využívá je výběrový 

rozhovor. Výběrový rozhovor je nejvyužívanější metodou většiny organizací při výběru 

zaměstnanců, protože mimo jiné umožňuje přímý kontakt s uchazečem, což zvyšuje 

pravděpodobnost získání nejvhodnějšího uchazeče. 
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 Výběrový rozhovor organizace Multip Moravia, s.r.o využívá především při 

obsazování THP pozic, jelikož náplní práce je mimo jiné rozhodovací činnost spojená s vyšší 

odpovědností, než tomu je na dělnických pozicích. 

 Výběrový rozhovor se v organizaci Multip Moravia, s.r.o. skládá z několika 

následujících kroků: 

1. příprava výběrového rozhovoru  

V tomto kroku daný vedoucí rozhovoru si připravuje vhodné otázky, které budou 

kladeny uchazeči. Dále se určí datum a místo konání. 

2. průběh výběrového rozhovoru 

Vedoucí rozhovoru nejdříve seznámí uchazeče s organizací Multip Moravia, s.r.o.       

a konkretizuje pracovní náplň daného pracovního místa. Poté se uchazeče dotazuje na 

potřebné informace, které nejsou uvedeny v životopise, a klade předem připravené 

otázky, aby získal ucelenou představu o možnostech uchazeče vykonávat práci na 

daném pracovním místě. 

Následně má uchazeč možnost klást otázky, které jsou potřebné pro to, aby si               

i uchazeč mohl udělat představu o nabízené pracovní pozici. 

Jednou z části výběrového rozhovoru jsou také informace o platovém zařazení a 

finančním ohodnocení, pracovních podmínkách a možnostech kariérního růstu. 

3. vyhodnocení výběrového rozhovoru 

Na základě získaných informací v průběhu výběrového rozhovoru stanoví vedoucí 

rozhovoru pořadí jednotlivých uchazečů. Toto pořadí určí nejvhodnějšího uchazeče. 

Vybraný uchazeč je pak kontaktován o výsledku výběrového rozhovoru do čtrnácti 

dní. 

 

4.3.2 Analýza výběru zaměstnanců v závodě Studénka 

 Organizace Multip Moravia, s.r.o. si pro výběr zaměstnanců na dělnické pozice 

vybrala metodu výběru dotazník. V případě potřeby nového pracovníka nahlásí vedoucí 

daného úseku tuto potřebu řediteli organizace. Vedoucí daného úseku připraví popis             

a specifikaci daného pracovního místa. Podle něj ředitel spolu se mzdovou účetní vytvoří 

nabídku práce. Uchazeče, kteří mají zájem o nabízené místo, si vedoucí daného úseku pozve 

většinou hromadně k vyplnění dotazníků. Postup výběru pracovníků pomocí dotazníků je 

uveden výše v kapitole 4.3.1. Konečný výběr pracovníků provádí vedoucí daného odboru. 

 Při výběru technicko-hospodářských pracovníků se využívá metoda výběrového 

rozhovoru. Výběrového rozhovoru se účastní zaměstnanec organizace Multip Moravia, s.r.o. 
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podle povahy nabízené technicko-hospodářské pozice. Ve většině případů výběrový rozhovor 

vede vedoucí daného odboru, ale některé výběrové rozhovory vede ředitel nebo náměstek 

ředitele. Existuje také možnost, že se výběrového rozhovoru zúčastňuje ředitel, náměstek        

i vedoucí odboru. Výběr pracovníků pak provádí příslušní zaměstnanci, kteří se daného 

výběrového rozhovoru zúčastňují. 

 

4.3.3 Analýza výběru zaměstnanců v závodě Nový Jičín 

Výběr zaměstnanců v závodě Nový Jičín je, jak již bylo uvedeno výše, odlišný. Hlavním 

rozdílem je použitá metoda výběru. V závodě Nový Jičín se pro výběr pracovníků na dělnické 

i technicko-hospodářské pozice využívá výběrového rozhovoru. V případě výběru pracovníků 

na dělnické pozice výběrový rozhovor není tak obsáhlý a je prováděn vedoucím výroby, který 

také provádí konečný výběr pracovníků. 

 Výběrový rozhovor pro technicko-hospodářské pozice je dopředu připraven a zpravidla 

bývá obsáhlejší. Výběrový rozhovor na tyto pozice většinou vede vedoucí daného odboru, 

náměstek ředitele nebo ředitel. V případě výběru pracovníka, u kterého je zapotřebí vyšší 

kvalifikace, se výběrového rozhovoru zúčastňuje vedoucí daného odboru, náměstek ředitele     

i ředitel. 

 

4.4 Dotazníkové šetření 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících podkapitolách, způsob a průběh získávání             

a výběru zaměstnanců není v obou závodech stejný. Z tohoto důvodu bylo dotazníkové šetření 

provedeno zvlášť v závodě Studénka a zvlášť v závodě Nový Jičín, kdy analýza výsledků byla 

provedena jednotlivě pro oba závody. 

Dotazníkové šetření se týkalo všech současných zaměstnanců organizace Multip 

Moravia, s.r.o. Šetření se týkalo všech pracovních pozic, tedy dělnických i THP pozic.  

Dotazník je sestaven tak, aby odpovídal způsobu získávání a výběru v organizaci Multip 

Moravia, s.r.o. V dotazníku je použito 18 otázek, z nichž část je zaměřena na základní údaje    

o zaměstnancích, část je zaměřena na způsob získávání zaměstnanců a poslední část je 

zaměřena na spokojenost s výběrem zaměstnanců. 

Účelem dotazníkového šetření bylo zjištění názorů zaměstnanců na problematiku 

získávání a výběru pracovníků a spokojenosti s jejich výběrem. 

 

 



 

 

4.4.1 Analýza výsledků dotazníkového šet

Z celkového počtu 86 dotazník

celou organizaci Multip Moravia, s.r.o. 

dotazníků, která zvyšuje věrohodnost získaných informací a z

 V závodě Studénka bylo z

dotazníků činí 72%. V závodě

kterým také byly dotazníky rozdány, 

 Pro přehlednost vyhodnocení jednotlivých otázek bylo použito zaokrouhlování na celá 

čísla. Výsledná procenta se tak mohou pohybovat v

 

1. Uveďte Vaše pohlaví:

Graf 4.4 – Výsledky odpov

 Podíl mužů a žen, kteř

51% z celkového počtu 33 dotazovaných.

Studénce organizace Multip Moravia, s.r.o. zam

způsobeno tím, že je zde provád

dělníků v oblasti výroby. 

 

Graf 4.5 – Výsledky odpov
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Studénce organizace Multip Moravia, s.r.o. zaměstnává téměř stejný podíl muž

sobeno tím, že je zde prováděná činnost v oblasti obchodu s hnojivy a není zde pot
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2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Graf 4.6 – výsledky odpov
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Graf 4.7 – výsledky odpov
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3. Jak dlouho ve firmě prac

Graf 4.8 – výsledky odpov
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Graf 4.9 – výsledky odpov
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organizaci nepracuje nikdo ve zkušební době. Jen 
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4. Na jaké pozici pracujete?

Graf 4.10 – výsledky odpov
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5. Jak jste se o nabídce volného pracovního místa dozv

Graf č. 4.12 – výsledky 
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Graf 4.13 – výsledky odpov
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6. Čím pro Vás byla nabídka práce zajímavá?

Graf 4.14 – výsledky odpov
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ě ředevším následující: v té době byl uchazeč bez práce a možnost 

stnání. Pouze pro 3% dotazovaných bylo zajímavé nefinanční ohodnocení.
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26%
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c)možnost 
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d)nefinanční 
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ční ohodnocení. Pro 24% 

, o 2% více tedy pro 26% 

dotazovaných neuvedl 

 

ní ohodnocení nebylo tím nejzajímavějším pro 

j byla zajímavá pracovní náplň, shodně 

 za  c) a e), tedy možnost kariérního růstu a jako jiná 

č bez práce a možnost 

ční ohodnocení. 



 

 

7. Jakým způsobem jste byl/a pozván/a k

Graf 4.16 – výsledky odpov

Většina dotazovaných zam

telefonicky. K výběrovému řízení bylo pozváno 

pozváno dopisem. V současnosti s

zvolilo 3% dotazovaných a u

stávajícího zaměstnance. 

 

Graf 4.17 – výsledky odpov

K výběrovému řízení bylo pozváno 

10% dotazovaných uvedlo, že byli pozváni

 

 

 

 

 

 

15%

12%

0%

0%

sobem jste byl/a pozván/a k výběrovému řízení? 

výsledky odpovědí na otázku č. 7 (Studénka) 

 

tšina dotazovaných zaměstnanců uvedla, že byla pozvána k 

rovému řízení bylo pozváno 15% dotazovaných e-mailem. Jen 15% bylo 

časnosti se tento způsob již nevyužívá. Jinou možnost, tedy za d), 

zvolilo 3% dotazovaných a uvedli, že byli k výběrovému řízení pozván

výsledky odpovědí na otázku č. 7 (Nový Jičín) 

 

řízení bylo pozváno telefonicky 90% dotazovaných zam

10% dotazovaných uvedlo, že byli pozváni k výběrovému řízení osobně. 

70%

12% 3%

a)telefonicky

b)e-mailem

c)dopisem

d)jiná možnost
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 výběrovému řízení 

mailem. Jen 15% bylo 

ob již nevyužívá. Jinou možnost, tedy za d), 

řízení pozváni vzkazem od 

 

telefonicky 90% dotazovaných zaměstnanců a 



 

 

8. Jaké dokumenty od Vás firma požadovala?

Graf 4.18 – výsledky odpov

 

Z odpovědí na otázku č

muselo doložit osvědčení odborné zp

kteří museli dodat životopis, 

z trestního rejstříku a osvědč

odborné způsobilosti dodalo 12% respondent

k životopisu zároveň i motivač

3% respondentů dodali k motiva

dotazovaných zaměstnanců nebyly

 

Graf 4.19 – výsledky odpov

Téměř 60% dotazovaných muselo doložit osv

37% dotazovaných dodalo životopis. Jako jiná možnost

dotazovaných, bylo uváděno, že dotazovaní nemuseli dokládat žádné dokumenty.

 

54%

57%

Jaké dokumenty od Vás firma požadovala? 

výsledky odpovědí na otázku č. 8 (Studénka) 

dí na otázku č. 8 vyšlo najevo, že 54% zaměstnanců při výb

čení odborné způsobilosti. Druhou největší skupinu tvo

 3% dotazovaných zaměstnanců k životopisu dodal

ědčení odborné způsobilosti. Životopis a souč

dodalo 12% respondentů a 3% dotazovaných zamě

motivační dopis. Pouze motivační dopis dodalo 14% dotazovaných, 

motivačnímu dopisu také osvědčení odborné způ

ů nebyly vyžadovány žádné dokumenty. 

výsledky odpovědí na otázku č. 8 (Nový Jičín) 

 

 60% dotazovaných muselo doložit osvědčení odborné způ

dotazovaných dodalo životopis. Jako jiná možnost, která tvořila 6% z

, že dotazovaní nemuseli dokládat žádné dokumenty.
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d)osvědčení odborné 
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ů při výběrovém řízení 

tší skupinu tvoří zaměstnanci, 

životopisu dodali také výpis 

současně osvědčení 

3% dotazovaných zaměstnanců doložili 

ní dopis dodalo 14% dotazovaných, 

ení odborné způsobilosti. Po 3% 

 

ení odborné způsobilosti. Dalších 

řila 6% z celkového počtu 

, že dotazovaní nemuseli dokládat žádné dokumenty. 

c)výpis z trestního 

d)osvědčení odborné 

c)výpis z trestního rejstříku



 

 

9. Jaká byla použita metoda výb

Graf 4.20 – výsledky odpov

Nejčastěji využívanou metodou výb

dotazovaných. Dotazník muselo vyplnit 36% dotazovaných, p

o všechny zaměstnance, kteří pracují na d

dotazovaných. 

 

Graf 4.21 – výsledky odpov

Všichni dotazováni prošli výb

 

Na otázku č. 10, zda by zam

neodpověděl. 

 

 

 

 

 

58%

Jaká byla použita metoda výběru? 

výsledky odpovědí na otázku č. 9 (Studénka) 

 

ji využívanou metodou výběru je výběrový rozhovor, kterým prošlo 58% 

dotazovaných. Dotazník muselo vyplnit 36% dotazovaných, přičemž se jednalo tém

ří pracují na dělnických pozicích. Testem způsobilostí prošlo

výsledky odpovědí na otázku č. 9 (Nový Jičín) 

 

Všichni dotazováni prošli výběrovým rozhovorem. 

, zda by zaměstnanci změnili něco na dotazníku, žádný z

36%

58%

6%
a)dotazník

b)výběrový 
rozhovor

c)test způsobilostí
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0% 0%
a)dotazník
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c)test způsobilostí
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rový rozhovor, kterým prošlo 58% 

ř čemž se jednalo téměř            

ůsobilostí prošlo 6% 

 

žádný z dotazovaných 



 

 

11. Kdo se výběrového řízení

Graf 4.22 – výsledky odpov

Ze strany firmy se výbě

označilo 52% dotazovaných, 12% dotazovaných uvedlo možnost b), tedy 

odboru. Jen o 5% více dotazovaných uvedlo možnost za c), tedy nám

dotazovaných uvedlo možnost d), tedy 

kdy uvedli komise, přičemž tato komise je

např. vedoucí odboru a náměstek 

komisi. 

 

Graf 4.23 – výsledky odpov

Výběrového rozhovoru, který vedl vedoucí daného odboru, se zú

respondentů. Shodně 24% dotazovaných uvedlo, že výb

nebo ředitel. Pouze 6% dotazovaných prošlo výb

odboru. 

 

12%

17%

14%

24%

24%

řízení zaměstnanců zúčastnil ze strany firmy?

výsledky odpovědí na otázku č. 11 (Studénka) 

 

Ze strany firmy se výběrového rozhovoru zúčastnil vedoucí odboru, kdy tuto možnost 

ilo 52% dotazovaných, 12% dotazovaných uvedlo možnost b), tedy ř

odboru. Jen o 5% více dotazovaných uvedlo možnost za c), tedy námě

dotazovaných uvedlo možnost d), tedy ředitel. Jen 5% dotazovaných uvedlo jinou možnost, 

ř čemž tato komise je myšlena tak, že se výběrového rozhovoru zú

ěstek ředitele. V organizaci nemají přímo stanovenou výb

výsledky odpovědí na otázku č. 11 (Nový Jičín) 

 

rového rozhovoru, který vedl vedoucí daného odboru, se zú

ě 24% dotazovaných uvedlo, že výběrové řízení vedl nám

editel. Pouze 6% dotazovaných prošlo výběrovým řízení, které vedl ř
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odboru
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astnil ze strany firmy? 

 

astnil vedoucí odboru, kdy tuto možnost 

ilo 52% dotazovaných, 12% dotazovaných uvedlo možnost b), tedy řádový pracovník 

odboru. Jen o 5% více dotazovaných uvedlo možnost za c), tedy náměstek ředitele, 14% 

editel. Jen 5% dotazovaných uvedlo jinou možnost, 

rozhovoru zúčastnil 

římo stanovenou výběrovou 

 

rového rozhovoru, který vedl vedoucí daného odboru, se zúčastnilo 46% 

ízení vedl náměstek ředitele 

ízení, které vedl řádový pracovník 

b)řádový pracovník 

c)náměstek ředitele

b)řádový pracovník 

c)náměstek ředitele



 

 

12. Probíhalo výběrové řízení s

Graf 4.24 – výsledky odpov

 

Téměř shodně se výbě

současně. Výběrového řízení, kde se zú

zaměstnanci, kteří pracují na dě

 

Graf 4.25 – výsledky odpov

Většina dotazovaných byla p

výběrového řízení zúčastnilo pouze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

ěrové řízení s více uchazeči najednou? 

y odpovědí na otázku č. 12 (Studénka) 

ě se výběru zaměstnanců zúčastnil jeden uchazeč

řízení, kde se zúčastnilo více uchazečů, uvád

í pracují na dělnických pozicích a kdy byla použita metoda výb

výsledky odpovědí na otázku č. 12 (Nový Jičín) 

 

tšina dotazovaných byla při výběrovém řízení sama. Možnost více uchaze

pouze 16% dotazovaných. 

49%
a)jeden uchazeč

b)více uchazečů

84%

16%

a)jeden uchazeč

b)více uchazečů
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astnil jeden uchazeč a více uchazečů 

uváděli především 

použita metoda výběru dotazník. 

 

ízení sama. Možnost více uchazečů se 



 

 

13. Jaká byla atmosféra výb

Graf 4.26 – výsledky odpov

Téměř 45% dotazovaných uvedla, že atmosféra výb

38% dotazovaných zvolila možnost b

c), tedy stresující. Jinou možnost zvolilo 

přátelská. 

 

Graf 4.27 – výsledky odpov

Shodně 47% dotazovaných uvedlo, že atmosféra výb

nebo neutrální. Jinou možnost uvedlo 

atmosféra byla přátelská a 3% respondent

dával najevo svou nadřazenost.

 

 

 

 

 

38%

14%

47%

výběrového rozhovoru? 

výsledky odpovědí na otázku č. 13 (Studénka) 

 

 45% dotazovaných uvedla, že atmosféra výběrového rozhovoru byla uvoln

38% dotazovaných zvolila možnost b), tedy neutrální. Jen 14% dotazovaných uvedlo možnost 

Jinou možnost zvolilo 5% respondentů, přičemž uvedli, že atmosféra byla 

výsledky odpovědí na otázku č. 13 (Nový Jičín) 

 

 47% dotazovaných uvedlo, že atmosféra výběrového rozhovoru byla uvoln

Jinou možnost uvedlo 6% respondentů, přičemž 3% dotazovaný

átelská a 3% respondentů uvedlo, že náměstek ředitele, který rozhovor v

řazenost. 

43%
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d)jiná možnost
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rového rozhovoru byla uvolněná, 

, tedy neutrální. Jen 14% dotazovaných uvedlo možnost 

emž uvedli, že atmosféra byla 

 

rového rozhovoru byla uvolněná 

dotazovaných uvedlo, že 

ele, který rozhovor vedl, 



 

 

14. Měl/a jste dostatečný č

Graf 4.28 – výsledky odpov

Většina dotazovaných uvedla, že m

otázky. Pouze 14% uvedlo, že dostate

 

Graf 4.29 – výsledky odpov

Pouze 7% dotazovaných nem

dotazovaných byl čas dostačující.

 

15. Byly Vám pokládány nep

Graf 4.30 – výsledky odpov

Nepříjemné či diskrimina

zaměstnanců a 12% respondentů

uvedly tyto možnosti: počet dě

čný čas na promyšlení a odpověď na kladené otázky?

výsledky odpovědí na otázku č. 14 (Studénka) 

 

tšina dotazovaných uvedla, že měla dostatečný čas na promyšlení a odpov

Pouze 14% uvedlo, že dostatečný čas nemělo. 

výsledky odpovědí na otázku č. 14 (Nový Jičín) 

 

Pouze 7% dotazovaných nemělo čas na promyšlení a na odpověď na otázky. Pro 93% 

čující. 

Byly Vám pokládány nepříjemné či diskriminační otázky? 

výsledky odpovědí na otázku č. 15 (Studénka) 

 

či diskriminační otázky nebyly pokládány 88% 

respondentů uvedlo, že jim byly pokládány nepříjemné otázky, p

čet dětí, možnost dojíždění a rodinný stav. 

86%

14%

a)ano

b)ne

93%

7%

a)ano

b)ne

88%

12%

a)ne

b)ano
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 na kladené otázky? 

 

as na promyšlení a odpověď na 

 

ěď na otázky. Pro 93% 

 

88% dotazovaných 

říjemné otázky, přičemž 



 

 

Graf 4.31 – výsledky odpov

Většině dotazovaných nebyly pokládány nep

13% dotazovaných uvedlo, že jim byly pokládány diskrimina

o otázky na počet dětí či věk. 

 

16. Probíhal výběrový rozhovor v

Graf 4.32 – výsledky odpov

Možnost za a), výbě

zaměstnanců. Pouze 5% respondent

v provozu, kde nebyl dostatečný klid.

 

Graf 4.33 – výsledky odpov

Výběrový rozhovor probíhal u všech dotazovaných nerušen

 

výsledky odpovědí na otázku č. 15 (Nový Jičín) 

 

 dotazovaných nebyly pokládány nepříjemné či diskriminač

13% dotazovaných uvedlo, že jim byly pokládány diskriminační otázky. Jednalo se p

 

ěrový rozhovor v nerušené místnosti? 

výsledky odpovědí na otázku č. 16 (Studénka) 

 

Možnost za a), výběrový rozhovor nebyl rušen, uvedlo 95% dotazovaných

respondentů uvedlo, že byli rušeni tím, že pohovor probíhal 

provozu, kde nebyl dostatečný klid. 

výsledky odpovědí na otázku č. 16 (Nový Jičín) 

 

rový rozhovor probíhal u všech dotazovaných nerušeně. 
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i diskriminační otázky, přesto 

ázky. Jednalo se především 

 

95% dotazovaných 

uvedlo, že byli rušeni tím, že pohovor probíhal 

 

b)ano



 

 

17. Jak jste se dozvěděl/a o 

Graf 4.34 – výsledky odpov

Výsledek výběrového ř

rozhovoru.  Jen o 7% méně

respondentů se výsledek dozvě

dopisem, jelikož se tento způ

telefonu. 

 

Graf 4.35 – výsledky odpov

Výsledek výběrového ř

dotazovaných, 47% respondentů

 

18. Změnil/a byste něco na zp

shodovaly se informace uv

poskytnuty dostatečné informace o daném pracovním míst

Téměř 24% dotazovaných uvedlo, že by n

rozhovoru změnili. Uvedli tyto možnosti: mén

více kritérií výběru a zbytečně dlouhý rozhovor. (Studénka)

Skutečnost, že informace obsažené v

stavem, uvedlo 3% dotazovaných zam

39%

3%

47%

0%

ě ěl/a o výsledku výběrového řízení? 

výsledky odpovědí na otázku č. 17 (Studénka) 

 

ěrového řízení byl sdělen 46% dotazovaných ihned po skon

rozhovoru.  Jen o 7% méně dotazovaných se výsledek dozvěděl telefonický. Pouze 3%

se výsledek dozvědělo e-mailem, 12% kandidátů se o výsledku dozv

se tento způsob používal dříve. V současné době se využívá e

výsledky odpovědí na otázku č. 17 (Nový Jičín) 

 

ěrového řízení byl vyhlášen ihned po skončení rozhovoru 

respondentů se o výsledku výběrového řízení dozvědělo telefonicky.

ěco na způsobu a průběhu výběrového rozhovoru, nap

shodovaly se informace uvedené v inzerátu se skutečným stavem

čné informace o daném pracovním místě? 

 24% dotazovaných uvedlo, že by něco na způsobu a prů

nili. Uvedli tyto možnosti: méně osobních otázek, více dů

čně dlouhý rozhovor. (Studénka) 

nformace obsažené v nabídce práce se neshodovaly se skute

, uvedlo 3% dotazovaných zaměstnanců. (Nový Jičín) 
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ihned po skončení 

ě ěl telefonický. Pouze 3% 

výsledku dozvědělo 

ě se využívá e-mailu a 

 

čení rozhovoru pro 53% 

ě ělo telefonicky. 

ěrového rozhovoru, např. 

čným stavem, byly Vám 

sobu a průběhu výběrového 

 osobních otázek, více důrazu na odbornost, 

nabídce práce se neshodovaly se skutečným 

a)ihned po skončení 
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5. Návrhy a doporučení 

Organizace Multip Moravia, s.r.o. se snaží věnovat získávání a výběru pracovníků 

dostatečnou pozornost, i přesto bylo zjištěno několik nedostatků v tomto procesu. Tyto 

nedostatky vyplynuly z provedeného dotazníkového šetření a konzultací se zaměstnanci 

organizace. V následující části jsou uvedeny návrhy a doporučení pro odstranění nedostatků 

jednotlivě pro oblast získávání pracovníků a jednotlivě pro oblast výběru pracovníků. 

Z dotazníků vyplynulo, že velká část zaměstnanců v organizaci Multip Moravia, s.r.o. 

pracuje již delší dobu, která je v mnoha případech větší než deset let. Na základě 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi zaměstnanci organizace, vyplynuly 

následující skutečnosti: 

• velký počet zaměstnanců se o nabídce volného pracovního místa dozvědělo na 

doporučení známého, 

• v některých případech organizace od uchazečů nevyžadovala žádné dokumenty, 

• atmosféra výběrového rozhovoru byla pro některé uchazeče stresující, což může být 

dáno subjektivním vnímáním uchazeče, 

• někteří zaměstnanci neměli dostatečný čas na promyšlení a odpověď na kladené 

otázky, 

• některým zaměstnancům byly pokládány nepříjemné či diskriminační otázky, 

• výběrový rozhovor v několika případech podle zaměstnanců obsahoval některé 

nedostatky, jednalo se o: 

o mnoho osobních otázek, 

o malý počet kritérií výběru, 

o nedostatečný důraz na odbornost uchazeče, 

o zbytečně dlouhý výběrový rozhovor, 

o informace uvedené v inzerátu se neshodovaly se skutečným stavem. 

 

Z větší části však zaměstnanci s průběhem získávání a výběru pracovníků byli 

spokojeni a nezjistili žádné závažné pochybení ze strany organizace. Zaměstnanci organizace, 

kteří vedou výběrový rozhovor, by měli s ohledem na subjektivní vnímání kladených otázek 

ze strany uchazečů důkladně zvážit způsob a obsah těchto kladených otázek, které se týkají 

citlivých a osobních informací, které zaměstnanci mohou chápat jako diskriminační                

a nepříjemné. 
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Získávání pracovníků 

a) zdroje získávání pracovníků 

Organizace při získávání pracovníků využívá pouze vnějších zdrojů. Je to dáno 

především tím, že na jednotlivé pracovní pozice je nutná určitá specializace, která 

neumožňuje rozdělení pracovní náplně mezi stávající pozice. Je tedy správné, aby organizace 

i nadále využívala externích zdrojů, což organizaci zajistí větší počet kvalifikovaných 

uchazečů. V případě využívání interních zdrojů by se v organizaci mohla zvýšit motivace 

zaměstnanců a s tím související možný pracovní růst. 

 

b) metody získávání pracovníků 

Organizace při potřebě obsadit volné pracovní místo vyžívá služeb úřadu práce, 

doporučení nynějšího zaměstnance, a také metody, kdy se potencionální uchazeči hlásí sami. 

Služby úřadu práce jsou pro organizaci dostatečně vhodné, proto jej využívá v plné 

míře. Organizace pomocí služeb úřadu práce získala více než polovinu současných 

zaměstnanců. Organizace s využíváním těchto služeb si ulehčuje práci především tím, že 

neinzeruje například na internetových pracovních portálech, se kterými je spojena potřeba 

vyšších finančních nákladů a také práce některého zaměstnance, který by inzerování               

a shromažďování potencionálních uchazečů byl odpovědný. S využíváním služeb úřadu práce 

se však organizace připravuje o další uchazeče, kteří nenavštěvují úřad práce ani jeho 

internetové stránky, ale využívá k hledání zaměstnání pouze internetové pracovní portály. 

Tito uchazeči by mohli splňovat stanovená kritéria pro výkon na požadované pozici, mohli by 

být ve všech ohledech vhodnější a pomocí těchto potencionálních zaměstnanců by organizace 

snáze dosahovala svých stanovených cílů. V oblasti využívání služeb úřadu práce, organizace 

plně využívá nabízené možnosti. Proto není potřeba ve způsobu této metody získávání 

zaměstnanců něco měnit. V současné době tyto činnosti provádí různé osoby. 

Další metodou získávání pracovníků je doporučení nynějšího zaměstnance. Tuto 

metodu organizace využívá v téměř stejné míře jako využívání služeb úřadu práce. V případě 

volného pracovního místa vedoucí zaměstnanci organizace informují o této skutečnosti své 

podřízené a další zaměstnance organizace. Na základě toho zaměstnanci doporučují své 

známé jako na kandidáty na zaměstnání v organizaci. U takto přijatých zaměstnanců se může 

stát, že se nezcela ověří jejich odborná způsobilost k výkonu dané práce a jsou přijati 

převážně na základě doporučení stávajícího zaměstnance. V některých případech se může stát, 

že takto přijatý zaměstnanec nedokáže plnit stanovené pracovní úkoly a po určité době musí 

být nahrazen někým, kdo tyto úkoly dokáže plnit, což organizaci přináší další náklady. Daná 
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nabídka pracovního místa v některých případech není ani zadaná na úřadu práce a organizaci 

se tímto způsobem také snižuje okruh potencionálních uchazečů.  

Poslední metodou získávání pracovníků je vlastní iniciativa uchazeče. Jak již bylo 

uvedeno výše, jedná se o případy, kdy se potencionální uchazeči přímo informují v organizaci 

o možném volném pracovním místě. Pravděpodobnost, že v danou dobu má organizace volné 

pracovní místo, je však malá. Takových případů je minimum.  

 

Návrhy a doporučení: 

Metoda získávání doporučení nynějšího zaměstnance by neměla být považována jako 

druhý hlavní zdroj získávání zaměstnanců. I když si tímto způsobem organizace snižuje 

náklady na získávání pracovníků, je pro ni nevýhodná v tom, že okruh potencionálních 

uchazečů je menší než v případě získávání zaměstnanců prostřednictvím úřadu práce              

a internetových portálů. Tato metoda by měla být využívána jen v některých případech, 

například: kdy na volné pracovní místo se nikdo nehlásí, kdy uchazeč získaný z úřadu práce 

nesplňuje požadované kritéria a nemá o nabízenou práci skutečný zájem. Tato metoda by 

měla být pro organizaci Multip Moravia, s.r.o. spíše doplňková a využívána pouze v krajních 

případech. 

Pokud uchazeči vlastní iniciativou kontaktují organizaci, měla by si organizace vést 

seznamy těchto uchazečů. Organizaci to umožní získání potencionálních uchazečů, kteří mají 

skutečný zájem o práci v organizaci Multip Moravia, s.r.o. Další výhodou může být, pokud 

uchazeči jsou dostatečně manuálně zruční či splňují určitá kritéria pro výkon práce na 

technicko-hospodářských pozicích, organizace ušetří čas a náklady spojené s vyhlášením 

výběrového řízení a může zaměstnance vybrat z těchto uchazečů. 

Organizace by měla začít využívat dalších metod získávání pracovníků a snížit tak 

podíl zaměstnanců, kteří zaměstnání získali na doporučení nynějšího zaměstnance. 

Nejvhodnější metoda by mohla být využití internetových pracovních portálů. Tato metoda 

má řadu výhod, které by mohly zkvalitnit proces získávání pracovníků v organizaci Multip 

Moravia, s.r.o. Organizace by získala větší počet potencionálních uchazečů, ze kterých by 

mohla provést kvalitní výběr nejvhodnějšího uchazeče. Nabídky práce na internetových 

pracovních portálech sleduje každý den velké množství uchazečů, jednak těch, kteří potřebují 

najít zaměstnání z důvodu, že nemají práci anebo uchazeči, kteří jsou zaměstnaní, ale nejsou 

na daném pracovním místě spokojeni a hledají možné nabídky práce. Tito potencionální 

uchazeči nejsou registrováni na úřadech práce a nemohou se o nabídce práce dozvědět na 

vývěskách úřadu práce a je možnost, že neznají internetový portál úřadu práce nebo jej 
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nevyužívají. Tato metoda získávání pracovníků má i nevýhody, které jsou představovány 

zvýšením nákladů pro organizaci, jelikož služby internetových pracovních portálů jsou 

zpoplatněny. Za určitou finanční částku lze na těchto portálech vystavit pracovní nabídku na 

požadovanou dobu, je možné provádět tzv. „screening“ uchazečů, kteří na těchto portálech 

mají vložené aktuální životopisy. Další službou, které tyto portály nabízejí je automatické 

vyhledávání potencionálních uchazečů podle požadavků uvedených v inzerátu. I přes 

nevýhodu zpoplatnění služeb internetových pracovních portálů by organizace měla těchto 

služeb využívat, protože tyto služby přinesou organizaci řadu výše uvedených výhod. 

 

c) požadované dokumenty od uchazečů 

Dokumenty, které organizace požaduje od uchazečů, se jeví jako nedostatečné. 

V některých případech od uchazečů vyžaduje pouze osvědčení odborné způsobilosti bez 

nutnosti dodání aktuálního životopisu či výpisu z rejstříku trestů.  

Návrhy a doporučení: 

Organizace by měla od uchazečů vyžadovat více dokumentů, které se budou lišit od 

obsazované pozice. V případě dělnických pozicí by organizace měla od uchazečů vyžadovat 

aktuální životopis a osvědčení odborné způsobilosti. Organizace si tak dopředu může udělat 

obrázek o uchazeči, jeho předešlých pracovních zkušenostech a odborných způsobilostech. 

Při obsazování THP pozic by organizace od uchazečů měla vyžadovat aktuální životopis, 

motivační dopis a podle potřeby také osvědčení odborné způsobilosti. Pokud organizace 

bude dopředu požadovat od uchazečů aktuální životopis či motivační dopis, umožní jí to 

provádět kvalitnější předvýběr uchazečů. Organizace si tak může udělat představu                

o uchazeči a podle toho jej následně pozvat k výběrovému řízení. Sníží případy, kdy 

k výběrovému řízení jsou pozváni uchazeči, kteří v konečném důsledku nesplňují dané 

kritéria. 

 

Výběr pracovníků 

a) metody výběru pracovníků 

Organizace Multip Moravia, s.r.o. pro výběr pracovníků využívá metod dotazníků        

a výběrového rozhovoru. Každá metoda má pro organizaci své výhody i nevýhody, proto 

využívání dotazníků jako hlavní metody výběru pro dělnické pozice se jeví jako z velké části 

dostatečné. 
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Návrhy a doporučení: 

V případě dělnických pozic by měla organizace i nadále využívat dotazníků, který by 

však obsahoval více otázek a který by poskytl větší množství informací o uchazeči. 

V současné době si organizace o uchazeči pomocí dotazníků zjistí identifikační údaje, 

předešlé zaměstnání uchazeče a školy, které absolvoval. Dále by dotazník mohl obsahovat 

údaje týkající se kurzů (vzdělávacích, školících či rekvalifikačních), znalostí a dovedností. 

Organizace si tak může udělat ucelenou představu o uchazeči a jeho možném výkonu na 

daném pracovním místě a o možnostech kariérního růstu. Po vyhodnocení dotazníků, kdy by 

se vybrali jen ti uchazeči, kteří stanovují dané kritéria, by mohl následovat krátký výběrový 

rozhovor s přímým nadřízeným. V průběhu toto rozhovoru by si vedoucí mohl doplnit 

potřebné informace a rozebrat s uchazečem uvedené znalosti, zkušenosti či předešlou praxi. 

Tento postup, kdy uchazeči nejprve vyplní dotazník, na základě kterého vedoucí výběrového 

řízení vybere jen ty uchazeče, kteří splní požadavky na dané pracovní místo, následně s těmito 

uchazeči provede krátký výběrový rozhovor, ze kterého je vybrán nejvhodnější uchazeč, by 

mohl být používán v obou závodech organizace Multip Moravia, tedy v Novém Jičíně i ve 

Studénce. 

Při potřebě obsadit vedoucí pozice, které jsou spojeny s větší mírou odpovědnosti        

a pravomoci, organizace se zabývá myšlenkou využívání služeb personálních agentur. Tyto 

agentury se specializují na výběr kandidátů s různými specifickými nároky, mají zkušenosti 

s výběrem těchto pracovníků a používají vhodnější metody výběru pro tyto pozice jako 

například assessment centre či behaviorální rozhovor. Personální agentury umí najít uchazeče, 

který je dostatečně kvalifikovaný, má odpovídající vzdělání a zkušenosti a rovněž má 

předpoklad pro efektivní výkon dané pracovní pozice. I přesto, že tento způsob výběru 

zaměstnanců přináší vyšší náklady, může organizaci ulehčit získávání a výběr vhodných 

zaměstnanců na vedoucí pozice. 

 

 Úroveň způsobu a průběhu získávání a výběru pracovníků v organizaci Multip 

Moravia, s.r.o. není nijak odlišná od teoretických doporučení, která jsou uváděna v odborné 

literatuře, a je pro organizaci dostačující. Výše uvedené návrhy a doporučení by mohly 

způsob získávání a výběru pracovníků usnadnit a zkvalitnit. 
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6. Závěr 

Každá organizace by měla věnovat dostatečnou pozornost získávání a výběru 

zaměstnanců, protože jen ti správní zaměstnanci umožní organizaci dosahovat stanovených 

cílů. Správně fungující a zaběhnutý proces získávání a výběru zaměstnanců oproti 

nesystematickému a neprofesionálnímu přístupu organizaci přináší nižší náklady a záruku 

výběru těch nejvhodnějších pracovníků. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat stav získávání a výběru zaměstnanců 

v organizaci Multip Moravia, s.r.o. a následně navrhnout doporučení a návrhy, které přispějí 

ke zlepšení tohoto procesu. 

 Východiskem pro vypracování návrhů a doporučení byly informace v oblasti získávání 

a výběru zaměstnanců získané z odborné literatury, které jsou uvedeny v teoretické části. 

Dalším důležitým východiskem, který umožnil vypracování návrhů a doporučení, byly 

informace poskytnuté zaměstnanci organizace, na jejíchž základě byla vypracována analýza 

současného stavu. Doplňkovým zdrojem informací bylo dotazníkové šetření, které bylo 

provedeno mezi zaměstnanci organizaci Multip Moravia, s.r.o. 

 Zjištěné nedostatky v procesu získávání a výběru zaměstnanců by mohly být 

odstraněny pomocí výše uvedených návrhů a doporučení. Tyto návrhy a doporučení byly 

navrženy tak, aby pomohly odstranit slabá místa v procesu získávání a výběru zaměstnanců    

a pomohly zkvalitnit tento proces. Doporučení a návrhy umožní organizaci Multip Moravia, 

s.r.o. získávat a vybírat nejvhodnější uchazeče, pomocí kterých může organizace jednodušeji 

dosahovat stanovených cílů a bude mít k dispozici dostatečně kvalifikované zaměstnance. 

 Konkrétní návrhy a doporučení, které by mohly zkvalitnit proces získávání a výběru 

zaměstnanců, se týkají např. využívání internetových pracovních portálů pro získávání 

vhodných uchazečů nebo využívání služeb personálních agentur při výběru vedoucích 

pracovních pozic. 
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